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D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót drogowych wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy cało techniczno-u ytkow (droga)
albo jego cz
stanowi c odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
w zeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Długo mostu - odległo mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z
nadsypk - odległo w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługuj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci organu wydaj cego, wydany
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu cy do
notowania zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawc i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod terenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cz
korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel cymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł czenia.
1.4.13. Konstrukcja no na (prz sło lub prz sła obiektu mostowego) - cz
obiektu oparta na podporach mostowych,
tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz
wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
słu cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew.
dodatkowych zał czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci materiałów oraz robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod wodn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu cych do przejmowania i rozkładania obci e od ruchu na
podło e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si mi dzy warstw cieraln a podbudow , zapewniaj ca lepsze rozło enie
napr e w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz
nawierzchni słu ca do przenoszenia obci e od ruchu na podło e. Podbudowa mo e
składa si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz
podbudowy spełniaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona
składa si z jednej lub dwóch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz
podbudowy spełniaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek podło a. Mo e zawiera warstw
mrozoochronn , ods czaj c lub odcinaj c .
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu.
h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni le cej powy ej.
i) Warstwa ods czaj ca - warstwa słu ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na płaszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedział tolerancji nie został okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwi zanych z ni urz dze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urz dze chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
1.4.26. Pobocze - cz
korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.27. Podło e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do gł boko ci przemarzania.
1.4.28. Podło e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w
celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i wła ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł czenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu nym) istniej cego
poł czenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, ruroci g, kanał, ci g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz
dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk i wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e składa si z pełnej ciany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy , komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpi to teoretyczna - odległo mi dzy punktami podparcia (ło yskami), prz sła mostowego.
1.4.39. Szeroko całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo mi dzy zewn trznymi kraw dziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu nej, obejmuje całkowit szeroko konstrukcyjn ustroju nios cego.
1.4.40. Szeroko u ytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu
oraz szeroko chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wył czeniem konstrukcji przy jezdni dołem
oddzielaj cej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.41. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich
wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz
terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagł biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini kolejow lub inn drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn cało konstrukcyjn lub
technologiczn , zdoln do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega na
wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej
lub jej elementu.

4

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie
budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow , SST i poleceniami
In yniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i współrz dne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj projektow :
Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz projektow
dokumentacj wykonawcz (techniczn ) i zostan przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu stanowi cz
umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mo e wykorzystywa bł dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi In yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d zgodne z dokumentacj projektow i SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz
wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d w pełni zgodne z dokumentacj projektow lub SST i wpłynie
to na niezadowalaj c jako elementu budowli, to takie materiały zostan zast pione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów
(jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu
powinien by na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj c w ten sposób
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d akceptowane przez In yniera/Kierownika
projektu.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z
In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen
kontraktow .
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót,
wygody społeczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z
In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen
kontraktow .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.
Stosuj c si do tych wymaga b dzie miał szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe u yte do robót b d miały aprobat techniczn wydan przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj c brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko.
Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materiały pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania.
Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na u ycie tych materiałów od
wła ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowało jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b d cych wła cicielami tych urz dze potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj by wykonane w zakresie przeło enia instalacji i urz dze podziemnych na terenie budowy i
powiadomi In yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In yniera/Kierownika projektu i zainteresowane
władze oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa roboty w
sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego działalno ci .
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In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc a wła cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z własno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani
In ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b d one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci e osi pojazdów
Wykonawca b dzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i
uzgodnienia od wła ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka dym
takim przewozie b dzie powiadamiał In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu mo e poleci , aby
pojazdy nie spełniaj ce tych warunków zostały usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie
osiowe nie b d dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie
odpowiadał za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika
projektu.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa
publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiadał za ochron robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do robót od
daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera/Kierownika projektu
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie zarz dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymaga prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu,
materiałów lub urz dze u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci gły b dzie informowa
In yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynikłe z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Równowa no norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s konkretne normy i przepisy, które spełnia maj
materiały, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b d obowi zywa 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 s pa stwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub regionu,
mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika
projektu. Ró nice pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dokładnie opisane
przez Wykonawc i przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozostało ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b d uwa ane za własno
Zamawiaj cego.
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi In yniera/Kierownika projektu i post powa zgodnie z jego poleceniami.
Je eli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi opó nienia w robotach, In ynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc ustali wydłu enie czasu wykonania robót i/lub wysoko
kwoty, o któr nale y zwi kszy cen kontraktow .
1.6. Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj realizacj )
Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy Zamawiaj cemu, pomieszczenia biurowe, sprz t, transport oraz
inne urz dzenia towarzysz ce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiaj cego”.
2. MATERIAŁY
2.1. ródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe
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informacje dotycz ce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie
odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego
ródła uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu wykazania, e materiały uzyskane z
dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie materiałów ze
ródeł miejscowych wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ródła.
Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj zawieraj c
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji,
uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za spełnienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materiałów
pochodz cych ze ródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier awy i inne jakie oka si
potrzebne w zwi zku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
b d formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy b d wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga umowy lub
wskaza In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod In yniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy i zło one
w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
u ycie tych materiałów do innych robót, ni te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem, usuni ciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed u yciem tego materiału, albo w okresie dłu szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada
wymaganych przez In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by pó niej
zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d one u yte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj jako i wła ciwo ci i były dost pne do kontroli przez
In yniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mog by okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog by pobierane w celu
sprawdzenia ich wła ciwo ci. Wyniki tych kontroli b d stanowi podstaw do akceptacji okre lonej partii materiałów
pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadzał inspekcj wytwórni, musz by
spełnione nast puj ce warunki:
a) In ynier/Kierownik projektu b dzie miał zapewnion współprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In ynier/Kierownik projektu b dzie miał wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa
si produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
C) Je eli produkcja odbywa si w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych miejscach.
3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale w wymienionych wy ej
dokumentach, sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajno sprz tu powinny gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/Kierownika projektu.
Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego
u ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa sprz t jak równie naprawia lub wymienia sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo
wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spełnia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spełniaj ce
tych warunków mog by dopuszczone przez In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, 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 jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow , wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez In yniera/Kierownika projektu.
Bł dy popełnione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc
na własny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany bł d oka e si skutkiem bł du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi mie przez In yniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno .
Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
b d oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada materiałów i
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okre lonym
przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa i przedstawi do akceptacji In yniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób
wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj projektow , SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz
ogóln opisuj c :
organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form przekazywania tych informacji In ynierowi/Kierownikowi projektu;
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b) cz

szczegółow opisuj c dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo
rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich wła ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn zało on
jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za da od Wykonawcy
przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj c
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, In ynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i
sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm
okre laj cych procedury bada .
In ynier/Kierownik projektu b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog wpłyn ujemnie na wyniki bada ,
In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je do u ycia
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako tych materiałów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane
do bada .
In ynier/Kierownik projektu b dzie mie zapewnion mo liwo udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b d
dostarczone przez Wykonawc
i zatwierdzone przez
In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc
do bada
wykonywanych przez
In yniera/Kierownik projektu b d odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
In yniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiałów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc
usuni te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie
ich wyniki do akceptacji In yniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b d przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu
In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli mu
niezb dnej pomocy.
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In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników własnych bada kontrolnych jak i wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .
In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
In ynier/Kierownik projektu oprze si wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z
dokumentacj projektow i SST. Mo e równie zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada niezale nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci do u ycia tylko te materiały, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk Norm lub
aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
obj te certyfikacj okre lon w pkt 1
i które spełniaj wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do
robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b d dostarczone przez Wykonawc
In ynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga b d odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno
za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d czytelne, dokonane trwał
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem zał cznika i
opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i In yniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat uzgodnienia przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów
robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto
je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d przedło one
In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si .
Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.
(2) Ksi ka obmiarów
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Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ci gły w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje
do ksi ki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi zał czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de
yczenie In yniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj 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 ustale ,
f) korespondencj na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b d wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne dane zostan poprawione wg
instrukcji In yniera/Kierownika projektu na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej płatno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i In yniera/Kierownika
projektu.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów
Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d obmierzone poziomo wzdłu
linii osiowej.
Je li SST wła ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b d wyliczone w m3 jako długo
pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b d wa one w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d zaakceptowane przez
In yniera/Kierownika projektu.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia
pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie
utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci gły zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez
In yniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania dłu szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych
zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by doł czone w formie oddzielnego
zał cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni
w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika
projektu.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacj projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci.
Całkowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera/Kierownika
projektu.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia
przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przedło onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj projektow i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w warstwie
cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon
warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li została sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów zał czonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła cicielom urz dze ,
9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw płatno ci jest warto (kwota) podana przez
Wykonawc w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania składaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b d obejmowa :
robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) opłaty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i drena u,
(f) tymczasow przebudow urz dze obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i
wiateł,
(b) utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie 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 pó niejszymi zmianami).
2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
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D – 01.01.01a
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH ORAZ
SPORZ DZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI.
WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych oraz sporz dzeniem inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanej drogi w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci
Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkim
czynno ciami maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz poło enia obiektów
in ynierskich, a tak e wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.
W zakres robót wchodz :
– wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ciowe punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych (reperów
roboczych dowi zanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem,
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów,
– wyznaczenie roboczego pikieta u trasy poza granic robót,
– przeniesienie punktów istniej cej osnowy geodezyjnej poza granic robót ziemnych,
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
– wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z wła cicielami nieruchomo ci,
– pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych – zało enie poziomej i wysoko ciowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezb dnej przy budowie drogi, uwzgl dniaj cej ustalenia dokumentacji projektowej.
1.4.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
1.4.3. Reper – zasadniczy element znaku wysoko ciowego lub samodzielny znak wysoko ciowy, którego wysoko
jest wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko ciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporz dzenie zwi zanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
Do utrwalenia punktów głównych trasy nale y stosowa pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe długo ci około
0,5 m.
Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w s siedztwie punktów załamania trasy powinny
mie rednic 0,15 ÷ 0,20 m i długo 1,5 ÷ 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów nale y stosowa paliki drewniane rednicy 0,05 ÷ 0,08 m i długo ci około
0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i długo ci 0,04 ÷ 0,05 m.
„ wiadki” powinny mie długo około 0,50 m i przekrój prostok tny.
Do stabilizowania roboczego pikieta u trasy, poza granic pasa robót, nale y stosowa pale drewniane
rednicy 0,15 ÷ 0,20 m i długo ci 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z In ynierem.
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale y stosowa materiały zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1 [5] i G-2 [6].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:
– teodolity lub tachimetry,
– niwelatory,
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– dalmierze,
– tyczki, łaty, ta my stalowe, szpilki,
– ew. odbiorniki GPS, zapewniaj ce uzyskanie wymaganych dokładno ci pomiarów.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej dokładno ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów i sprz tu
Sprz t i materiały do prac geodezyjnych mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Prace przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien:
– zapozna si z zakresem opracowania,
– przeprowadzi z Zamawiaj cym (In ynierem) uzgodnienia dotycz ce sposobu wykonania prac,
– zapozna si z dokumentacj projektow ,
– zebra informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze obj tym budow drogi,
– zapozna si z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
– przeprowadzi wywiad szczegółowy w terenie.
5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysoko ciowych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami i wytycznymi GUGiK
[3÷10].
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj
i współrz dne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj cego,
Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o wszelkich bł dach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł dy te powinny by usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni si od
rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi o tym In yniera. Ukształtowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych,
akceptowane przez In yniera, zostan wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera
oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpocz te przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez In yniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po rednie osi trasy musz by zaopatrzone w oznaczenia
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk i poło enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze
powinny by zaakceptowane przez In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w czasie
trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan zniszczone przez Wykonawc
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale do obowi zków
Wykonawcy.
5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by zastabilizowane w sposób trwały, przy u yciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, poło onych poza granic
robót ziemnych. Maksymalna odległo pomi dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza
500 m.
Wykonawca powinien zało y robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzdłu osi trasy drogowej, a
tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim. Maksymalna odległo mi dzy reperami roboczymi wzdłu trasy drogowej
w terenie płaskim powinna wynosi 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by odpowiednio
zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.
Repery robocze nale y zało y poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta punkty stałe na stabilnych, istniej cych budowlach wzdłu
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trasy drogowej. O ile brak jest takich punktów, repery robocze nale y zało y w postaci słupków betonowych lub
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, w sposób zaakceptowany
przez In yniera.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la z tak dokładno ci , aby redni bł d niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj podwójn w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne
okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.
5.4.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nale y wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okre lonej w dokumentacji projektowej.
O trasy powinna by wyznaczona w punktach głównych i w punktach po rednich w odległo ci zale nej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e
by wi ksze ni 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rz dne niwelety punktów osi
trasy nale y wyznaczy z dokładno ci do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji
projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u y materiałów wymienionych w pkcie 2.2.
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic robót.
5.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj projektow oraz w miejscach wymagaj cych uzupełnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nale y stosowa w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów gł bszych ni 1 metr.
Odległo mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odległo ta co najmniej powinna odpowiada odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z dokumentacj projektow .
5.4.5. Wyznaczenie poło enia obiektów mostowych
Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy jego poło enie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci przyczółków i filarów mostów i
wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Poło enie obiektu w planie nale y okre li z dokładno ci okre lon w punkcie 5.4.3.
5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
Dokumentacj geodezyjn nale y skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziałem na:
1) akta post powania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacj techniczn przeznaczon dla Zamawiaj cego,
3) dokumentacj techniczn przeznaczon dla o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ppkcie 3 oraz form dokumentów nale y uzgodni z
o rodkiem dokumentacji. Zamawiaj cy poda w ST, czy dokumentacj t nale y okaza Zamawiaj cemu do wgl du.
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materiałów i informacji
Wykonawca powinien zapozna si z zakresem opracowania i uzyska od Zamawiaj cego instrukcje
dotycz ce ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by poprzedzone uzyskaniem z o rodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, poło eniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko ciowej) oraz
o mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzenia, e w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bie ca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nale y powiadomi o tym Zamawiaj cego.
Przy analizie zebranych materiałów i informacji nale y ustali :
– klasy i dokładno ci istniej cych osnów geodezyjnych oraz mo liwo ci wykorzystania ich do pomiarów
powykonawczych,
– rodzaje układów współrz dnych i poziomów odniesienia,
– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajduj cych si w o rodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.
5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne
W pierwszej fazie prac nale y wykona : ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniej cej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacj opisów topograficznych, zbadanie wizur
pomi dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wst pne rozeznanie odno nie konieczno ci uzupełnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej.
17

Nast pnie nale y pomierzy wznowion lub zało on osnow , a nast pnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj G-4 [8] GUGiK, mierz c wszystkie elementy tre ci mapy zasadniczej oraz tre
dodatkow obejmuj c : granice ustalone według stanu prawnego, kilometra dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z rz dnymi wlotu i wylotu, wiatłem i skrajni , wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z
ich rednicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według wymaga Zamawiaj cego.
Prace obliczeniowe nale y wykona przy pomocy sprz tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre ci na
map zasadnicz oraz map katastraln nale y wykona metod klasyczn (kartowaniem i kre leniem r cznym) lub
przy pomocy plotera.
Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj cego nale y uzupełni o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, t sam technik z jak została wykonana mapa (numeryczn wzgl dnie analogow ).
Dokumentacj geodezyjn i kartograficzn nale y skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podziałem na: akta post powania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj techniczn przeznaczon dla
Zamawiaj cego i dokumentacj techniczn przeznaczon dla o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposób skompletowania i form dokumentacji dla o rodka dokumentacji nale y uzgodni z o rodkiem oraz ustali czy
t dokumentacj nale y okaza Zamawiaj cemu do wgl du.
5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiaj cego
Je li Zamawiaj cy nie ustalił inaczej, to nale y skompletowa dla Zamawiaj cego nast puj ce materiały:
– sprawozdanie techniczne,
– wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkow tre ci , któr wymieniono w punkcie 5.5.2,
– kopie wykazów współrz dnych punktów osnowy oraz wykazy współrz dnych punktów granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,
– kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron ,
– kopie opisów topograficznych,
– kopie szkiców polowych,
– no nik elektroniczny (dysk) z map numeryczn oraz wydruk ploterem tych map, je eli mapa realizowana jest
numerycznie,
– inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiaj cego.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci prac
Kontrola jako ci prac pomiarowych powinna obejmowa :
– wewn trzn kontrol prowadzon przez Wykonawc robót geodezyjnych, która powinna zapewnia mo liwo
ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako ci oraz usuwania nieprawidłowo ci mog cych mie wpływ na kolejne
etapy robót,
– kontrol prowadzon przez słu b nadzoru (In yniera),
– przestrzeganie ogólnych zasad prac okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
– sporz dzenie przez Wykonawc robót geodezyjnych protokołu z wewn trznej kontroli robót.
Kontrol nale y prowadzi według ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje si jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót nast puje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiaj cego.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcji,
zakup i dostarczenie materiałów,
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
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wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z wła cicielami nieruchomo ci,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
wyznaczenie punktów roboczego pikieta u trasy,
ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj ce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi według wymaga
dokumentacji technicznej,
koszty o rodków geodezyjnych.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Inne dokumenty
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pó niejszymi
zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urz du Geodezji i Kartografii]:
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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D-01.02.01
USUNI CIE DRZEW I KRZAKÓW
1. WST P
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z usuni ciem drzew i
krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków nale y stosowa :
piły mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpin oraz gał zie nale y przewozi transportem samochodowym.
Pnie przedstawiaj ce warto jako materiał u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by
transportowane w sposób nie powoduj cy ich uszkodze .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków obejmuj wyci cie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gał zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostało ci po wykarczowaniu.
Teren pod budow drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków powinna by uzyskana przez Zamawiaj cego.
Wycink drzew o wła ciwo ciach materiału u ytkowego nale y wykonywa w tzw. sezonie r bnym,
ustalonym przez In yniera.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nale y oczy ci z ro linno ci, wykarczowa pnie i usun korzenie tak, aby zawarto cz ci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren nale y oczy ci tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowały si na gł boko ci do 60
cm poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Ro linno istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by przez
Wykonawc zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawc , to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez
odpowiednie władze.
5.3. Usuni cie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajduj ce si w pasie robót ziemnych, powinny by wykarczowane, za wyj tkiem
nast puj cych przypadków:
w obr bie nasypów - je eli rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej ca rz dna terenu w tym miejscu znajduje si
co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
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pozostawione pod nasypami powinny by ci te nie wy ej ni 10 cm ponad powierzchni terenu. Powy sze
odst pstwo od ogólnej zasady, wymagaj cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je eli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw nasypu,
w obr bie wyokr glenia skarpy wykopu przecinaj cego si z terenem. W tym przypadku pnie powinny by ci te
równo z powierzchni skarpy albo poni ej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach nale y wypełni gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zag ci , zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy przed gromadzeniem si w nich
wody.
Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto jako
materiał u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej wła ciwo ci w czasie robót.
Młode drzewa i inne ro liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by wykopane z du
ostro no ci , w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze , a nast pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostało ci po usuni tej ro linno ci
Sposób zniszczenia pozostało ci po usuni tej ro linno ci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami In yniera. Je eli dopuszczono spalanie ro linno ci usuni tej w czasie robót przygotowawczych
Wykonawca ma obowi zek zadba , aby odbyło si ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpiecze stwa i
odpowiednich przepisów. Zaleca si stosowanie technologii, umo liwiaj cych intensywne spalanie, z powstawaniem
małej ilo ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zako czeniu spalania ogie powinien by całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tl cych si cz ci. Je eli warunki
atmosferyczne lub inne wzgl dy zmusiły Wykonawc do odst pienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony
materiał do spalenia stanowi przeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun go w miejsce
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In yniera, w którym b dzie mo liwe dalsze
spalanie. Pozostało ci po spaleniu powinny by usuni te przez Wykonawc z terenu budowy. Je li pozostało ci po
spaleniu, za zgod In yniera, s zakopywane na terenie budowy, to powinny by one układane w warstwach. Ka da
warstwa powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinna by przykryta warstw gruntu o grubo ci
co najmniej 30 cm i powinna by odpowiednio wyrównana i zag szczona. Pozostało ci po spaleniu nie mog by
zakopywane pod rowami odwadniaj cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si przepływ wód
powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci, wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zag szczenie gruntu wypełniaj cego doły powinno spełnia odpowiednie wymagania
okre lone 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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków jest:
dla drzew
- sztuka,
dla krzaków
- hektar.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych 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 dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno nale y przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
wyci cie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gał zi poza teren budowy lub przerobienie gał zi na kor drzewn , wzgl dnie
spalenie na miejscu pozostało ci po wykarczowaniu,
zasypanie dołów,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .
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D-01.02.02
ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr
172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do zdj cia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj cej si do powtórnego
u ycia nale y stosowa :
równiarki,
spycharki,
łopaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo wymagaj c zastosowania takiego
sprz tu.
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si do powtórnego u ycia, nale y
stosowa :
no e do ci cia darniny według zasad okre lonych w p. 5.3,
łopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nale y przemieszcza z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi transportem
samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odległo ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnin nale y przewozi transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego
zastosowania, powinna ona by transportowana w sposób nie powoduj cy uszkodze .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod budow drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami In yniera.
Humus nale y zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawidłowego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi
zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo
stosowa r czne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstw humusu nale y zdj z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera.
Grubo zdejmowanej warstwy humusu (zale na od gł boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
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In yniera, według faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowił podstaw do rozliczenia czynno ci
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.
Zdj ty humus nale y składowa w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny by przez
Wykonawc tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje d aniem przez pojazdy.
Nie nale y zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn zanieczyszczenia
glin lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdj cie darniny
Je eli powierzchnia terenu w obr bie pasa przeznaczonego pod budow trasy drogowej jest pokryta darnin
przeznaczon do umocnienia skarp, darnin nale y zdj w sposób, który nie spowoduje jej uszkodze i przechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdj ciem darniny. Darnin nale y ci w regularne, prostok tne pasy
o szeroko ci około 0,30 metra lub w kwadraty o długo ci boku około 0,30 metra. Grubo darniny powinna wynosi od
0,05 do 0,10 metra.
Nale y d y do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli darnina przed powtórnym wykorzystaniem
musi by składowana, to zaleca si jej rozło enie na gruncie rodzimym. Je eli brak miejsca na takie rozło enie darniny,
to nale y j magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro lin darnin nale y składowa w warstwach
traw do dołu. W pozostałym okresie darnin nale y składowa warstwami na przemian traw do góry i traw do dołu.
Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza 4 tygodni.
Darnin nie nadaj c si do powtórnego wykorzystania nale y usun mechanicznie, z zastosowaniem równiarek
lub spycharek i przewie na miejsce wskazane w SST lub przez In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
zdj cie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłu drogi lub odwiezieniem na odkład,
zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .

23

D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE I PRZEPUSTÓW
1. WST P
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr
172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk :
warstw nawierzchni,
przepustów betonowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do rozbiórki
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze i przepustów mo e by wykorzystany
sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera:
spycharki,
ładowarki,
urawie samochodowe,
samochody ci arowe,
zrywarki,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow , SST lub wskazanych przez In yniera.
Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In ynier mo e
poleci Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez In yniera.
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zb dnych
uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj si własno ci Wykonawcy, powinien on przewie je na miejsce
okre lone w SST lub wskazane przez In yniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST staj si własno ci Wykonawcy, powinny by usuni te z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze i przepustów znajduj ce si w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacj projektow b d wykonane wykopy drogowe, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si w nich wody opadowej.
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Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych nale y wypełni , warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wypełniaj cego ewentualne doły po usuni tych elementach nawierzchni, ogrodze i
przepustów powinno spełnia odpowiednie wymagania okre lone 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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze jest:
dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, elbetowych - m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z uło eniem na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podło a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;
10. PRZEPISY ZWI ZANE

1.
2.
3.
4.
5.

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

6.
7.
8.

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
Stal walcowana. K towniki równoramienne
K towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co
Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem gładkim, okr głym i
kwadratowym
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmuj :
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
budow nasypów drogowych
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz
wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysoko nasypu lub gł boko wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko jest mniejsza ni 1 m.
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego gł boko jest mniejsza ni 1 m.
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego gł boko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gł boki - wykop, którego gł boko przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o małej no no ci, charakteryzuj cy si znacznym i długotrwałym
osiadaniem pod obci eniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj
zmian obj to ci ani nie rozpadaj si pod działaniem wody destylowanej; maj wytrzymało na ciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one w obr bie pasa robót drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło one poza pasem robót drogowych.
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras drogow .
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

Is

d
ds

gdzie:
d
ds

g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988 [2], słu ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko charakteryzuj ca zag szczalno gruntów niespoistych, okre lona wg
wzoru:
d 60
U
d10
gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wska nik odkształcenia gruntu - wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:
E2
I0
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4].
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1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzuj cy si mi dzy innymi du wytrzymało ci oraz wodoprzepuszczalno ci , zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuj : geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.
Podział gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
Lp.

Wyszczególnienie
wła ciwo ci

1

Rodzaj gruntu

2

Zawarto cz stek
0,075 mm
0,02 mm

3
4

Kapilarno
bierna
Hkb
Wska nik piaskowy
WP

Jednostki

niewysadzinowe
rumosz
niegliniasty
wir
pospółka
piasek gruby
piasek redni
piasek drobny
u el
nierozpadowy
piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz
gliniasty
wir gliniasty
pospółka
gliniasta

Grupy gruntów
w tpliwe
mało wysadzinowe
glina
piaszczysta zwi zła,
glina zwi zła, glina
pylasta zwi zła
ił, ił
piaszczysty, ił
pylasty
bardzo
wysadzinowe
piasek
gliniasty
pył, pył
piaszczysty
glina
piaszczysta, glina,
glina pylasta
ił warwowy

wysadzinowe

%
15
3
m

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 by przez Wykonawc wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b d c nadmiarem obj to ci robót ziemnych,
zostały za zgod In yniera wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa
nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej
obj to ci gruntów przydatnych ze ródeł własnych, zaakceptowanych przez In yniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by
wywiezione przez Wykonawc na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o
ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. In ynier mo e nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprz t do przenoszenia i układania geosyntetyków
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien u ywa odpowiedniego sprz tu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosowa sprz tu mog cego spowodowa uszkodzenie układanego materiału.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego obj to ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo ci transportu. Wydajno
rodków
transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiału).
Zwi kszenie odległo ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze Wykonawcy,
dotycz cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi kszone odległo ci nie zostały wcze niej zaakceptowane na
pi mie przez In yniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Dokładno wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by wi ksze ni
10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza + 1 cm i -3 cm.
Szeroko górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
10 cm,
a kraw dzie korony drogi nie powinny mie wyra nych załama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10% jego warto ci wyra onej
tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza
10 cm przy pomiarze łat
3-metrow , albo powinny by spełnione inne wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo ci
skarp, powinny by okre lone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj tego warunki terenowe, wykona urz dzenia, które zapewni
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawa w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawidłowe odwodnienie.
Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze odwadniaj cych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa w kierunku podnoszenia si niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek podłu ny i nada przekrojom poprzecznym
spadki, umo liwiaj ce szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni ewentualny wpływ kolejno ci i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga dotycz cych prawidłowego odwodnienia wykopu w
czasie post pu robót ziemnych.
ródła wody, odsłoni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nale y odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow i SST.
Szeroko dna i gł boko rowu nie mog ró ni si od wymiarów projektowanych o wi cej ni
5 cm. Dokładno
wykonania skarp rowów powinna by zgodna z okre lon dla skarp wykopów w SST D-02.01.01.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji
okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj projektow .
Szczególn uwag nale y zwróci na:
- wła ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- wła ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkcie 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Badana cecha
Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego
Pomiar szeroko ci dna rowów
Pomiar rz dnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni korpusu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadku podłu nego powierzchni korpusu lub
dna rowu
Badanie zag szczenia gruntu

Minimalna cz stotliwo bada i pomiarów
Pomiar ta m , szablonem, łat o długo ci 3 m i poziomic lub
niwelatorem, w odst pach co 200 m na prostych, w punktach głównych
łuku, co 100 m na łukach o R 100 m co 50 m na łukach o R 100 m
oraz w miejscach, które budz w tpliwo ci

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz w punktach
w tpliwych
Wska nik zag szczenia okre la dla ka dej uło onej warstwy lecz nie
rzadziej ni w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko korpusu ziemnego
Szeroko korpusu ziemnego nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
10 cm.
6.3.3. Szeroko dna rowów
Szeroko dna rowów nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
5 cm.
6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni -3 cm lub +1
cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni si od pochylenia projektowanego o wi cej ni 10% warto ci pochylenia
wyra onego tangensem k ta.
6.3.6. Równo korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat 3-metrow , nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. Równo skarp
Nierówno ci skarp, mierzone łat 3-metrow , nie mog przekracza
10 cm.
6.3.8. Spadek podłu ny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłu ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni -3 cm lub
+1 cm.
6.3.9. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by zgodny z zało onym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre li wska nika zag szczenia nale y
okre li wska nik odkształcenia I0, zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi In ynierowi
wiadectwa stwierdzaj ce, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
swoje wła ciwo ci w kontakcie z materiałami, które b dzie oddziela lub wzmacnia przez okres czasu nie krótszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan
odrzucone. Je li materiały nie spełniaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera
Wykonawca wymieni je na wła ciwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna wad za nie maj c zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko potr ce za obni on jako .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-ISO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia – Terminologia
Geotekstylia i wyroby pokrewne
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło a
przez obci enie płyt
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

9. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podło a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podło a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

30

D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
wykopów w gruntach nie skalistych wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmuj wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał wyst puj cy w podło u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie stanowił podło e nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzowa si grup
no no ci G1. Gdy podło e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no no ci, nale y podło e doprowadzi do
grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow i SST.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podci cia lub innych
odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc .
Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezpo rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkład. O ile In ynier dopu ci czasowe składowanie odspojonych gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy
przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia wymagania, dotycz ce
minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach
Strefa
korpusu

Minimalna warto

Autostrad i dróg
ekspresowych

Górna warstwa o grubo ci 20 cm

1,03

Na gł boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

1,00

Is dla:
innych dróg
kategoria ruchu KR3-KR6
kategoria ruchu KR1-KR2
1,00
1,00
1,00

0,97

Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj wymaganego wska nika zag szczenia, to przed
uło eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci do warto ci Is, podanych w tablicy 1.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog by osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie
gruntów rodzimych, to nale y podj
rodki w celu ulepszenia gruntu podło a, umo liwiaj cego uzyskanie
wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s okre lone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
Dodatkowo mo na sprawdzi no no warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo warstwy gruntu (nadkładu) powy ej rz dnych
robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 m.
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Z chwil przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonuj cych t czynno budowlan . Mo e odbywa si jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj
uszkodze powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków
obci a Wykonawc robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich wła ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dokładno wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
E) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga okre lonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkładzie,
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj terenu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
nasypów wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmuj wykonanie nasypów.
1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia wymagania okre lone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrze eniami

1. Rozdrobnione grunty skaliste mi kkie

Na dolne warstwy
nasypów poni ej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki
2. wiry i pospółki,
równie gliniaste
3. Piaski grubo, rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszk frakcji
wirowo-kamienistej
(morenowe) o wska niku
ró noziarnisto ci U 15
5. u le wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwałów (powy ej
5 lat)
6. Łupki przyw głowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawarto ci frakcji iłowej
poni ej 2%

Tre
zastrze enia

gdy pory w gruncie skalistym b d
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły
piaszczyste i pyły
gdy b d wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wód gruntowych i
powierzchniowych
4. Piaski próchniczne, z wyj tkiem
pylastych piasków próchnicznych

do nasypów nie wy szych ni 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

w miejscach suchych lub przej ciowo
zawilgoconych
6. Gliny piaszczyste zwi złe, gliny
zwi złe i gliny pylaste zwi złe oraz inne
grunty o granicy płynno ci wL od 35 do
60%
do nasypów nie wy szych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto ci frakcji iłowej ponad 2%

gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje si na gł boko ci wi kszej od
kapilarno ci biernej gruntu podło a

o ograniczonej podatno ci na rozpad ł czne straty masy do 5%
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Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

W wykopach i
miejscach zerowych do
gł boko ci
przemarzania

9. Iłołupki przyw glowe nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostan
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo- u lowe

gdy zalegaj w miejscach suchych lub
s izolowane od wody

1. wiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
1. wiry i pospółki
3. Pyły piaszczyste i pyły
2. Piaski grubo i rednio- 4. Gliny o granicy płynno ci mniejszej
ziarniste
ni 35%
3. Iłołupki przyw glowe 5. Mieszaniny popiołowo- u lowe z
przepalone zawieraj ce
w gla kamiennego
mniej ni 15% ziarn
6. Wysiewki kamienne gliniaste o
mniejzawarto ci frakcji iłowej 2%
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o 7. u le wielkopiecowe i inne
uziarnieniu odpowiadaj - metalurgiczne
cym pospółkom lub
wirom
o wska niku no no ci wno 10

Grunty niewysadzinowe

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioły itp.

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

gdy s ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

Grunty w tpliwe i wysadzinowe

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobór sprz tu zag szczaj cego
W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego. Sprz t do
zag szczania powinien by zatwierdzony przez In yniera.
Rodzaje gruntu
Rodzaje urz dze
zag szczaj cych

Walce statyczne
gładkie *
Walce statyczne
okołkowane *
Walce statyczne
ogumione *
Walce wibracyjne
gładkie **
Walce wibracyjne
okołkowane **
Zag szczarki
wibracyjne **
Ubijaki
szybkouderzaj ce
Ubijaki o masie od 1
do 10 Mg zrzucane z
wysoko ci od 5 do
10 m

niespoiste: piaski, wiry,
pospółki
grubo
liczba
warstwy
przej
[m]
n ***

spoiste: pyły gliny, iły
grubo
warstwy
[m]

liczba przej
n ***

gruboziarniste i kamieniste
grubo
warstwy
[m]

liczba przej
n ***

Uwagi o
przydatno ci
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

0,1 do 0,3

3 do 5

0,2 do 0,4

3 do 4

6)

2,0 do 8,0

4 do 10
uderze w
punkt

1,0 do 4,0

3 do 6 uderze
w punkt

1,0 do 5,0

3 do 6 uderze
w punkt

*) Walce statyczne s mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nale y zag szcza warstwy grubo ci 15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza statycznie.
***) Warto ci orientacyjne, wła ciwe nale y ustali na odcinku do wiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zag szczania górnych warstw podło a. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj si do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne s walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ci kie.
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5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypów
5.2.1. Przygotowanie podło a w obr bie podstawy nasypu
Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy roboty przygotowawcze,
okre lone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.2.1.1. Wyci cie stopni w zboczu
Je eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi ksze ni 1:5 nale y, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynosz cym około 4%
1% i
szeroko ci od 1,0 do 2,5 m.
5.2.1.2. Zag szczenie gruntu i no no w podło u nasypu
Wykonawca powinien skontrolowa wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w strefie podło a
nasypu, do gł boko ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je eli warto wska nika zag szczenia jest mniejsza ni okre lona
w tablicy 3, Wykonawca powinien dog ci podło e tak, aby powy sze wymaganie zostało spełnione.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 3 nie mog by osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie
podło a, to nale y podj
rodki w celu ulepszenia gruntu podło a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci
wska nika zag szczenia.
Tablica 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla podło a nasypów do gł boko ci 0,5 m od
Nasypy
o wysoko ci,
m
do 2
ponad 2

Minimalna warto
autostrad
i dróg
ekspresowych
1,00
0,97

Is dla:
innych dróg
kategoria ruchu
kategoria ruchu
KR3-KR6
KR1-KR2
0,97
0,95
0,97
0,95

Dodatkowo mo na sprawdzi no no warstwy gruntu podło a nasypu na podstawie pomiaru wtórnego
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.2.1.3. Spulchnienie gruntów w podło u nasypów
Je eli nasyp ma by budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przyst pieniem do
budowy nasypu powinna ona by rozdrobniona lub spulchniona na gł boko co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powi zania z podstaw nasypu.
5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by dokonany z uwzgl dnieniem zasad
podanych w pkcie 2.
5.2.3. Zasady wykonania nasypów
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu nego, które
okre lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
In yniera.
W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega nast puj cych
zasad:
a) Nasypy nale y wykonywa metod warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by
wznoszone równomiernie na całej szeroko ci.
b) Grubo warstwy w stanie lu nym powinna by odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu
u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi dopiero po
stwierdzeniu przez In yniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o ró nych wła ciwo ciach nale y wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na całej
szeroko ci nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa 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 by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia lokalne
gromadzenie si wody.
e) e) Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym nasyp.
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f) Górn warstw nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m nale y wykona z gruntów niewysadzinowych, o wska niku
wodoprzepuszczalno ci K10 6 10 –5 m/s i wska niku ró noziarnisto ci U 5. Je eli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wła ciwo ciach, In ynier mo e wyrazi zgod na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacj cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj cej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo ci co
najmniej 0,5 m powy ej najwy szego poziomu wody, nale y wykona z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstw pod popiołami, grubo ci 0,3 do 0,5 m, nale y wykona z
gruntu lub materiałów o du ej przepuszczalno ci. Górnej powierzchni warstwy popiołu nale y nada spadki
poprzeczne 4% 1% według poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by bezzwłocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e
dopu ci czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno
odbywa si według jednej z ni ej podanych metod, je li nie zostało okre lone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez In yniera:
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem
wolnych przestrzeni
Ka d rozło on warstw materiałów gruboziarnistych o grubo ci nie wi kszej ni 0,3 m, nale y przykry
warstw wiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zag szczania
(najlepiej sprz tem wibracyjnym), wypełnia si wolne przestrzenie mi dzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypów mo na stosowa skały oraz odpady przemysłowe, które s mi kkie (zgodnie z charakterystyk
podan w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny by zbudowane z materiałów mrozoodpornych.
Warstwy te nale y oddzieli od podło a gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrow
warstw wiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawieraj cego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm
i spełniaj cych warunek:
4 d85 D15 4 d15
gdzie:
d85 i d15 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podło a lub gruntu górnej warstwy nasypu
(mm),
D15
- rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).
Cz ci nasypów wykonywane t metod nie mog si ga wy ej ni 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaj ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych
Rol warstw oddzielaj cych mog równie pełni warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do
u ycia w tym celu powinny posiada aprobat techniczn , wydan przez uprawnion jednostk . W szczególno ci
wymagana jest odpowiednia wytrzymało mechaniczna geotekstyliów, uniemo liwiaj ca ich przebicie przez ziarna
materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie wła ciwo ci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyległych warstw.
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych
Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długo ci równej długo ci klina odłamu,
zaleca si stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mog by
stosowane wiry, pospółki, piaski rednioziarniste i gruboziarniste, o wska niku ró noziarnisto ci U 5 i współczynniku
wodoprzepuszczalno ci k10 10 -5 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale y spełni wymagania ogólne, sformułowane w pkcie
5.3.3.1. Wska nik zag szczenia gruntu Is powinien by nie mniejszy ni 1,00 na całej wysoko ci nasypu (dla autostrad i
dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.2.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami
Nasypy w obr bie przepustów nale y wykonywa jednocze nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zag szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obr bie przekopu nale y uwzgl dni wymagania okre lone w
pkcie 5.3.3.6.
5.2.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło ci od 1:5 do 1:2 nale y zabezpieczy nasyp przed zsuwaniem si
przez:
a) wyci cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powy ej nasypu.
Przy pochyło ciach zbocza wi kszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
5.2.3.6. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniej cego nasypu nale y wykonywa w jego skarpie stopnie o szeroko ci do 1,0 m. Spadek
górnej powierzchni stopni powinien wynosi 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz ci nasypu, wykonanych
z gruntów o ró nych wła ciwo ciach lub w ró nym czasie.
5.2.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach
Nasypy na bagnach powinny by wykonane według oddzielnych wymaga , opartych na:
a) wynikach bada gł boko ci, typu i warunków hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada próbek gruntu bagiennego z uwzgl dnieniem okre lenia rodzaju gruntu wypełniaj cego bagno,
współczynników filtracji, bada edometrycznych, wilgotno ci itp.,
c) obliczeniach stateczno ci nasypu,
d) obliczeniach wielko ci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metod warstwow obowi zuj ogólne zasady okre lone w pkcie 5.3.3.1.
5.2.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno gruntu przekracza warto dopuszczaln , to znaczy
jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni 10% jej warto ci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa nast pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mo na przeprowadzi 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 zako czeniu robót ziemnych powinny by równe i mie spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia,
według pktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie nale y pozostawia nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa
gruntu niezag szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy jej i zag ci w czasie
zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakaza Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy.
5.2.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie w
nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów.
Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze niegiem lub
lodem.
W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by przerwane. Przed wznowieniem prac
nale y usun
nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarzła, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem zag szcza ani
układa na niej nast pnych warstw.
5.2.4. Zag szczenie gruntu
5.2.4.1. Ogólne zasady zag szczania gruntu
Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło eniu, powinna by zag szczona z zastosowaniem sprz tu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków.
Rozło one warstwy gruntu nale y zag szcza od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.2. Grubo warstwy
Grubo warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb przej maszyny zag szczaj cej zaleca si okre li
do wiadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn
do zag szczania podano w pkcie 3.
5.2.4.3. Wilgotno gruntu
Wilgotno gruntu w czasie zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj :
a) w gruntach niespoistych
2%
b) w gruntach mało i rednio spoistych
+0 %, 2 %
c) w mieszaninach popiołowo- u lowych
+2 %, 4 %
Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza laboratoryjnie, z cz stotliwo ci okre lon w pktach
6.3.2 i 6.3.3.
5.2.4.4. Wymagania dotycz ce zag szczania
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag szczenie warstwy nale y okre la za pomoc
oznaczenia wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrol zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, okre lonych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nale y stosowa tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest
mo liwe okre lenie wska nika zag szczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej
szeroko ci korpusu spełnia wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto ci wska nika zag sz
Strefa
nasypu
Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Ni ej le ce warstwy nasypu do gł boko ci

Autostrad
i dróg
ekspresowych
1,03

Minimalna warto Is dla:
innych dróg
kategoria ruchu
KR3-KR6
1,00

kategoria ruchu
KR1-KR2
1,00
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od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gł boko ci od powierzchni
robót ziemnych poni ej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

1,00

0,97

0,97
-

0,97

0,95

Jako zast pcze kryterium oceny wymaganego zag szczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie
wska nika zag szczenia, przyjmuje si warto wska nika odkształcenia I0 okre lonego zgodnie z norm PN-S02205:1998 [4].
Wska nik odkształcenia nie powinien by wi kszy ni :
a) dla wirów, pospółek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej warto ci Is 1,0,
c) ,5 przy wymaganej warto ci Is 1,0,
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwi złych, iłów – 2,0,
e) dla gruntów ró noziarnistych ( wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi złych) – 3,0,
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada poligonowych.
Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce, to Wykonawca powinien
spulchni warstw , doprowadzi grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci . Je eli powtórne zag szczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia, Wykonawca powinien usun warstw i wbudowa
nowy materiał, o ile In ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag szczenia warstwy.
5.2.4.5. Próbne zag szczenie
Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa si grunt czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5
m ka de. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mie w ka dym pasie inn grubo z tym, e wszystkie
musz mie ci si w granicach wła ciwych dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno gruntu powinna by równa
optymalnej z tolerancj podan w pkcie 5.3.4.3. Grunt uło ony na poletku według podanej wy ej zasady powinien by
nast pnie zag szczony, a po ka dej serii przej maszyny nale y okre li wska niki zag szczenia, dopuszczaj c
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych). Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona co najmniej w 4 punktach, z których co
najmniej 2 powinny umo liwi ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej cz ci warstwy. Na podstawie porównania
uzyskanych wyników zag szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si wyboru sprz tu i ustala si
potrzebn liczb przej oraz grubo warstwy rozkładanego gruntu.
5.3. Odkłady
5.3.1. Warunki ogólne wykonania odkładów
Roboty omówione w tym punkcie dotycz post powania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b d wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac
zwi zanych z tras drogow .
Grunty lub inne materiały powinny by przewiezione na odkład, je eli:
a) stanowi nadmiar obj to ci w stosunku do obj to ci gruntów przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi zanych z budow trasy drogowej,
c) ze wzgl du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mo e przyj , e zachodzi jeden z podanych wy ej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to
jednoznacznie okre lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In yniera.
5.3.2. Lokalizacja odkładu
Je eli pozwalaj na to wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te
powinny by w razie mo liwo ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow i
odpowiednimi zasadami, dotycz cymi wbudowania i zag szczania gruntów oraz wskazówkami In yniera.
Je eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj to ci w sposób okre lony powy ej, materiały te
nale y przewie na odkład. Lokalizacja odkładu powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
In yniera. Je eli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawc , musi by ono zaakceptowane przez In yniera.
Niezale nie od tego, Wykonawca musi uzyska zgod wła ciciela terenu.
Je eli odkłady s zlokalizowane wzdłu odcinka trasy przebiegaj cego w wykopie, to:
a) odkłady mo na wykona z obu stron wykopu, je eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odległo podnó a skarpy odkładu od górnej kraw dzi wykopu powinna wynosi :
nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale y wykona tylko od górnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz cym ponad 20%, odkład nale y zlokalizowa poni ej wykopu,
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d) na odcinkach zagro onych przez zasypywanie drogi niegiem, odkład nale y wykona od strony najcz ciej
wiej cych wiatrów, w odległo ci ponad 20 m od kraw dzi wykopu.
Je li odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuni ty przez Wykonawc na jego koszt, według wskaza In yniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj ce z
ewentualnych uszkodze rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu,
obci aj Wykonawc .
5.3.3. Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególno ci ich wysoko , pochylenie, zag szczenie oraz odwodnienie powinny
by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Je eli nie okre lono inaczej, nale y
przestrzega ustale podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien by uformowany w pryzm
o wysoko ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odkłady powinny by tak
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj cym terenem. Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na
odkład powinno by przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo liwiaj jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez In yniera. Przed
przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni si , e spełnione s warunki okre lone w pkcie 5.4.1.
Je eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawc , zajdzie konieczno dowiezienia gruntu
do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno ci w cało ci obci a Wykonawc .
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nale y zwróci szczególn
uwag na sprawdzenie:
a) zgodno ci rodzaju gruntu z okre lonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj cego ich stateczno ,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako czeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów
6.3.1. Rodzaje bada i pomiarów
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczególn uwag nale y zwróci na:
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zag szczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by przeprowadzone na próbkach pobranych z
ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego ródła, jednak nie rzadziej ni
jeden raz na 3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li nast puj ce wła ciwo ci:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
zawarto cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotno naturaln , wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotno optymaln i maksymaln g sto obj to ciow szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
granic płynno ci, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarno biern , wg PN-B-04493:1960 [3],
wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj na sprawdzeniu:
a) prawidłowo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych wła ciwo ciach w nasypie,
b) odwodnienia ka dej warstwy,
c) grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; badania nale y przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ogranicze okre lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz cych wbudowania gruntów w okresie
deszczów i mrozów.
6.3.4. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz podło a nasypu
Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz podło a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci
wska nika zag szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto ciami okre lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza si aparaty izotopowe.
Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].
Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa nie rzadziej ni :
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jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowo zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło a pod nasypem powinna by potwierdzona przez
In yniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmuj kontrol :
prawidłowo ci wykonania skarp,
szeroko ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
dotycz cymi pochyle i dokładno ci wykonania skarp, okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko ci wynikaj c z wymiarów geometrycznych korpusu,
okre lonych w dokumentacji projektowej.
6.4. Sprawdzenie jako ci wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczególn uwag nale y zwróci na:
a) prawidłowo usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
C) wła ciwe zagospodarowanie (rekultywacj ) odkładu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny).
Obj to ukopu i dokopu b dzie ustalona w metrach sze ciennych jako ró nica ogólnej obj to ci nasypów i
ogólnej obj to ci wykopów, pomniejszonej o obj to gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl dnieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj to ci gruntu w stanie rodzimym do obj to ci w nasypie. Obj to
nasypów b dzie ustalona w metrach sze ciennych na podstawie oblicze z przekrojów poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni ciu warstw gruntów nieprzydatnych. Obj to odkładu b dzie
okre lona w metrach sze ciennych na podstawie obmiaru jako ró nica obj to ci wykopów, powi kszonej o obj to
ukopów i obj to ci nasypów, z uwzgl dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze e sformułowanych w pkcie 5.4.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacj dokopu i terenu przyległego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D – 03.01.03a
PRZEPUST POD KORON DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH
PEHD SPIRALNIE KARBOWANYCH
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod koron drogi w ramach
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej g sto ci (PEHD), z rur spiralnie karbowanych, budowanego pod
koron drogi.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, słu cy do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub słu cy do ruchu kołowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur.
1.4.3. Polietylen PEHD – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g sto ci, charakteryzuj ca si dobr
odporno ci na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczon odporno ci na benzyn .
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu PEHD, którego
zewn trzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielko ci i skoku zwoju dostosowanego
do rednicy rury.
1.4.5. Zł czka do rur – element słu cy do poł czenia dwóch odcinków rur, przy monta u przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub ruba zaciskaj ca zł czk , przy ł czeniu dwóch odcinków rur.
1.4.7. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodno materiałów z dokumentacj projektow i aprobat techniczn
Materiały do wykonania robót powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobat techniczn IBDiM.
2.2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s :
rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy ł cz ce rury, jak zł czki, paski zaciskowe lub ruby,
odpowiadaj ce wymaganiom aprobaty technicznej,
materiał, stanowi cy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacj projektow , np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadaj ca wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu
0÷20 mm lub 0÷31,5 mm,
ew. ława betonowa pod przepust lub jego cz , zgodna z dokumentacj projektow , np. z betonu C 20/25 (B25)
wg PN-EN 206-1:2003 [8],
materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacj projektow , np. z:
brukowca, odpowiadaj cego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],
betonowej kostki brukowej, odpowiadaj cej wymaganiom SST D-05.03.23a [5],
geosyntetyków (np. geowłóknin, geosiatek, geomat), odpowiadaj cych wymaganiom aprobat technicznych i
SST D-06.01.01 [6].
2.2.3. Składowanie materiałów
Rury polietylenowe oraz zł czki i paski zaciskowe nale y przechowywa tak, aby nie uległy mechanicznemu
uszkodzeniu.
Podło e, na którym składuje si rury, musi by równe, umo liwiaj ce spoczywanie rury na karbach na całej
długo ci rury. Rury mo na składowa warstwowo do wysoko ci max 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca si
układa warstwami prostopadłymi wzgl dem siebie. Układanie mo na wykonywa z podpórkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegaj cymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi by taki, aby nie wyst pował zbyt du y
nacisk na s siednie warstwy rur, mog cy spowodowa ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie
powinien przekracza 2 lat.
Składowanie innych materiałów powinno odpowiada wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2.
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak np.:
kopark chwytakow na podwoziu g sienicowym o pojemno ci ły ki 0,4 m3,
ubijakiem spalinowym, płyt wibracyjn , walcem lub innym sprz tem zag szczaj cym,
sprz tem transportowym,
sprz tem do rozładunku rur, jak lekkim sprz tem d wigowym, wózkami widłowymi (rozładunek mo e te by
wykonywany r cznie).
Uwaga: W czasie rozładunku rur nale y zwraca uwag , eby nie uszkodzi karbów, np. przez zbyt energiczne
wyci ganie rur, co powoduje tarcie karbów o podło e.
Sprz t powinien odpowiada wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przez In yniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie i drobne przedmioty mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nale y uło y równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczy przed
mo liwo ci przesuwania si podczas transportu. Nie nale y dopu ci , aby wi cej ni 1 m rury wystawało poza obrys
rodka transportowego.
Geosyntetyki nale y zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, na wietleniem,
chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mog cymi je przebi lub rozci .
Mieszank betonow mo na przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dłu szym ni
90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by zgodny z dokumentacj projektow i ST. W przypadku braku
wystarczaj cych danych mo na korzysta z ustale podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zał cznikach.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopów, np. pod ław lub w korpusie istniej cej drogi,
wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z betonu pod
przepustem lub jego cz ci ,
uło enie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagaj cych poł czenia kolejnych dwóch rur
zł czk ,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wyko czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskaza In yniera:
ustali lokalizacj robót,
ew. ustali dane niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych,
usun przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze itd.,
ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym z In ynierem,
ew. dokona przeło enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji
projektowej.
Zaleca si korzystanie z ustale SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb dnym do wykonania robót przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów powinno by zgodne z dokumentacj projektow . Dobór sprz tu i metody wykonania
nale y dostosowa do rodzajów gruntu, obj to ci robót i odległo ci transportu.
Wykonanie wykopów powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w SST
D-02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno by wyrównane z dokładno ci co najmniej ± 2 cm.
5.5. Ława pod przepustem
W przypadku układania przepustu bezpo rednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podło a powinien by
wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury.
Je li grunt podło a wymaga rozło enia nacisku, to rury przepustu powinny by układane na zag szczonej
warstwie podsypki (ławie) o grubo ci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o
42

uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszcze . W przypadku wykonywania robót w zimie, gdy dno wykopu jest
przemarzni te, zaleca si uło y podsypk w sposób przedstawiony na rysunku 6.
Podsypk nale y zag ci do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubo ci równej wysoko ci karbu
powinna by lu na, aby karby rury mogły swobodnie si w niej zagł bi .
Je li dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ław betonow na całej długo ci lub na cz ci (np.
pod wlotem i wylotem), to powinna by wykonana z betonu C 20/25 i odpowiada wymaganiom SST D-03.01.01 [4].
5.6. Uło enie rur przepustu na ławie
Uło enia rury na ławie nale y dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si układa rur w jednym odcinku, je li mo liwa jest dostawa rury o odpowiedniej długo ci,
wynikaj ca z asortymentu produkcji i mo liwo ci transportowych. W innych przypadkach, przepust zło ony z dwóch
lub wi kszej liczby rur powinien mie poł czenia zł czkami poszczególnych odcinków rur.
Ł czenie dwóch odcinków rur polega na:
uło eniu na ławie zł czki,
poło eniu na zł czce dwóch s siednich ko ców rur,
zamkni ciu zł czki,
zało eniu w zł czce pasków lub rub zaciskowych i zaci gni cie ich.
Długo ko cowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna by mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust uło ono na ławie, po uprzednim poł czeniu odcinków rur poza ław , nale y sprawdzi
skuteczno poł cze mi dzy rurami.
Rur przepustu po uło eniu nale y ustabilizowa w taki sposób, aby nie zmieniła swojego poło enia w czasie
zasypywania przepustu. Mo na dokona tego podsypk wspieraj c (patrz rys. 8).
Przyci cie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy mo na wykona przed monta em przepustu lub te na budowie po
wykonaniu nasypu.
5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysoko ci co najmniej 30 cm ponad górn kraw d przepustu (patrz rys. 8) powinna
by wykonana mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodno ci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.
Zasypka powinna by wykonywana:
równomiernie i równocze nie z obu stron przepustu,
warstwami o grubo ci maksimum 30 cm, zag szczonymi do wska nika zag szczenia 0,95 w strefie bezpo redniej
przy rurze i 0,98 w pozostałej strefie,
ze sprawdzaniem rz dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
ze zwróceniem uwagi, aby rednica ziaren kruszywa, układanego bezpo rednio na rurze, nie przekraczała wielko ci
skoku karbu zewn trznego rury.
Je li grubo naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien odpowiada
wymaganiom okre lonym dla zasypki grubo ci 30 cm. Pozostał cz
nasypu mo na wykona z materiałów
okre lonych w SST D-02.00.00 [3].
Szczególnie starannie nale y wykona podsypk wspieraj c przepust, umieszczon w obszarze ograniczonym wiartk
koła nad ław (patrz rys. 9 i 10). Materiał na podsypk wspieraj c powinien odpowiada wymaganiom mieszanki z
kruszywa 0÷20 mm dla ławy.
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnie skarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada ustaleniom dokumentacji
projektowej.
Je li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mo na wykona z:
betonowej kostki brukowej,
brukowca,
geosyntetyku.
5.8.2. Umocnienie skarpy betonow kostk brukow
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada wymaganiom SST D-05.03.23a [5], a sposób wykonania
umocnienia powinien by zgodny z ustaleniami SST D-05.03.23a [5] i SST D-06.01.01 [6].
5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiada wymaganiom SST D-06.01.01 [6].
5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem
Do umocnienia skarp geosyntetykami mo na stosowa :
geotekstylia, w tym przede wszystkim geowłókniny,
geosiatki, płaskie lub komórkowe,
geomaty, tj.siatki ze struktur przestrzenn , w tym geomat darniow z wcze niej wyhodowan traw do
natychmiastowego utworzenia ro linnego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowiada wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgodnymi z SST D06.01.01 [6].
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5.9. Roboty wyko czeniowe
Roboty wyko czeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektow i ST. Do robót wyko czeniowych nale
prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. parkanów, ogrodze nawierzchni, chodników, kraw ników
itp.,
niezb dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
–
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
- ew. wykona własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2,
–
sprawdzi cechy zewn trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów, które nale y wykona w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie robót
Cz stotliwo
Warto ci dopuszczalne
bada
1 Lokalizacja i zgodno granic terenu
1 raz
Wg pktu 5 i dokumentacji
robót z dokumentacj projektow
projektowej
2 Wykonanie wykopów
Bie co
Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu (ławy)
Bie co
Wg pktu 5
przepustu
4 Uło enie rur przepustu na ławie
Bie co
Wg pktu 5
5 Zasypka przepustu
Bie co
Wg pktu 5
6 Umocnienie skarp przy wlocie i
Bie co
Wg pktu 5
wylocie przepustu
7 Wykonanie robót wyko czeniowych
Ocena ci gła
Wg pktu 5
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie wykopu,
wykonanie ławy fundamentowej.
Odbiór tych robót powinien by zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podło a,
dostarczenie materiałów i sprz tu,
wykonanie przepustu z wykopem, ław , uło eniem rur, zasypk , umocnieniem skarp według wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2. D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00
Roboty ziemne
4. D-03.01.01
Przepusty pod koron
drogi
5. D-05.03.23a
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
6. D-06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków
10.2. Normy
PN-EN 13242:2004
Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej ciowym mo na
stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka)
PN-EN 206-1:2003
Beton – Cz
1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno (W okresie
przej ciowym mo na stosowa PN-B-06250:1988 Beton zwykły)
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D-03.02.01
ROWY KRYTE
1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST )
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem rowów krytych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.
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 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz budowy rowów krytych i obejmuj :
- budow rowów krytych z rur polietylenowych 40 cm,
- wykonanie studni kanalizacyjnych z kr gów elbetowych 100 cm oraz osadników przy wlotach do studni,
- wykonanie studzienek ciekowych oraz przykanalików PVC 20 cm ,
- zało enie rur osłonowych dwudzielnych AROT 110 PS /lub o podobnych parametrach/ na istniej cym przewodzie
telekomunikacyjnym.
Lokalizacja poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materiałów
Wymagania ogólne dotycz ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania robót
Materiałami do wykonania elementów rowów krytych zgodnie z zasadami niniejszej SST s :
- rury polietylenowe 40 cm,
- rury osłonowe dwudzielne AROT 110 PS /lub inne o podobnych parametrach/,
- kształtki polietylenowe,
- rury kanalizacyjne, kielichowe PVC 20 cm, do zastosowania na przykanaliki,
- płyty pokrywowe 149/60 wg karty 02.03.01 KPED [12],
- włazy eliwne typu ci kiego,
- kr gi elbetowe 100 cm, wysoko ci 100 cm,
- kr gi betonowe 50 cm, wysoko ci 30 lub 50 cm,
- wpusty uliczne,
- płyty odci aj ce pod wpusty uliczne,
- pier cienie elbetowe prefabrykowane 50 cm z betonu wibrowanego (stal zbrojeniowa St OS), stosowane pod
wpusty,
- stopnie włazowe do studzienek,
- cegła kanalizacyjna,
- zaprawa cementowa,
- stal zbrojeniowa,
- beton,
- lepik asfaltowy,
- roztwór asfaltowy do gruntowania,
- darnina.
3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Do wykonania robót nale y stosowa nast puj cy sprz t:
a ) koparki,
b ) spycharki g sienicowe,
c ) sprz t do zag szczania gruntu:
- zag szczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d ) wci garki r czne 3 5 ton,
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e ) samochody skrzyniowe 5 10 ton,
f ) samochód beczkowóz 4 t,
g ) samochód samowyładowczy 5 10 ton,
h ) uraw do 6 ton,
i ) młoty pneumatyczne.
Sprz t musi zosta zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Kr gi i inne prefabrykaty
Transport kr gów powinien odbywa si w liczbie sztuk nie przekraczaj cej dopuszczalnego obci enia
zastosowanego rodka transportu. Układanie elementów na rodkach transportowych powinno odbywa si pionowo,
za ich rozmieszczenie powinno by symetryczne.
Elementy nale y układa na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z
odst pami pomi dzy elementami umo liwiaj cymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawa poza obr b elementu co
najmniej 30 cm. Do transportu mo na przekaza elementy, w których beton osi gn ł co najmniej 0,75 redniej
wytrzymało ci badanej serii próbek.
Pozostałe prefabrykaty nale y przewozi tak, aby ich nie uszkodzi .
4.2.2. Rury PVC i PE
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odno nymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych.
Ze wzgl du na specyfik rur PVC nale y przestrzega nast puj cych dodatkowych wymaga :
- rury nale y przewozi samochodami skrzyniowymi lub pojazdami maj cymi boczne wsporniki o max. rozstawie 2 m.
Wystaj ce poza pojazd ko ce nie mog by dłu sze ni 1 m,
- je eli rury przewo one s luzem, to wysoko ładunku nie mo e przekracza 1 m,
- lu no układane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło enie tektury falistej i desek pod
ła cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu.
Przy rurach składowanych luzem układa na podkładach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm i wysoko ci 2,5 cm.
W stosie nie powinno by wi cej ni 7 warstw rur, wysoko stosu max. 1,5 m. Rury układa kielichami
naprzemianlegle. Rozstaw podpór max. 2 m. Szczegółowe dane zawiera instrukcja producenta.
Rury z PEHD podlegaj podobnym warunkom transportu i składowania jak rury PVC, przy transporcie uniemo liwi
uszkodzenie rur, a w szczególno ci powstanie rys i obtar .
Przy składowaniu rur zagwarantowa :
- równe podło e,
- wysoko składowania 1,5 m,
- rozstaw podkładów 1 2 m,
- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.
4.2.3. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni niezmienno składu mieszanki oraz nie powinien powodowa
segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki.
4.2.4. Pozostałe materiały
Włazy kanałowe, skrzynki lub ramki wpustów, stopnie włazowe mog by przewo one dowolnymi rodkami
transportu w sposób zabezpieczaj cy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kruszywa mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Stal zbrojeniowa powinna by transportowana w warunkach
zabezpieczaj cych j przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca powinien przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzgl dniaj ce warunki w jakich b d wykonywane rowy kryte.
5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
Sposób wykonania robót ziemnych w wykopach powinien by dobrany w zale no ci od wielko ci robót, gł boko ci
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, eby po ich zako czeniu mo na było przyst pi natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidowa wykopy przez ich zasypanie.
ciany wykopów winny by zabezpieczone na czas robót według Dokumentacji Projektowej, SST i zalece Inspektora
Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polega na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
- podparciu lub rozparciu cian wykopu.
Dopuszcza si stosowanie nast puj cych, bezpiecznych nachyle skarp:
- w gruntach spoistych ( gliny, iły ) - o nachyleniu 2 : 1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5.
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Stan skarp nale y sprawdzi okresowo w zale no ci od wyst powania czynników niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mróz, itp.). Wymiary wykopów powinny by dostosowane do wymiarów budowli w planie, gł boko ci
wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mo liwo ci zabezpieczenia cian wykopów.
Wykop pod ruroci gi nale y rozpocz
od najni szego punktu budowlanego kanału i prowadzi w kierunku
przeciwnym do jego spadku, co zapewni mo liwo grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie. Dno wykopu powinno
by równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
r cznie nale y pozostawi na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o około 5 cm, a przy gruntach
nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubo ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna by usuni ta r cznie, bezpo rednio przed wykonaniem robót monta owych.
5.3. Roboty monta owe
5.3.1. Wykonanie rowu krytego z rur polietylenowych
5.3.1.1. Podło e pod przewodem rurowym
Dno wykopu powinno by wyrównane z dokładno ci
2,0 cm. Dno wykopu musi mie nadany odpowiedni spadek
zgodny z Dokumentacj Projektow ..
Ława fundamentowa o grub. min.15 cm z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, wiru, mieszanki o maksymalnej
rednicy ziaren 20 mm) stabilizowanego mechanicznie, powinna by starannie zag szczona (Is 0,97) i wyrównana z
odpowiednim spadkiem.
W przypadku wyst powania pod przewodem rurowym gruntów wysadzinowych, nale y wykona warstw izolacyjn z
gruntów niewysadzinowych o grubo ci równej co najmniej gł boko ci przemarzania, licz c od najni szego mo liwego
poziomu wody w ruroci gu.
5.3.1.2. Układanie przewodu rurowego z PE 40 cm
Rury nale y układa na ławie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi
ruroci gu. W celu zachowania prawidłowego post pu robót monta owych nale y przestrzega zasady budowy
ruroci gu od najni szego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gł boko ci posadowienia ruroci gu
powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow . Poł czenia rur dokona za pomoc układu kielich - bosy koniec lub
w inny dopuszczony sposób. Szczegółowe wymagania odno nie poł czenia odcinków rur wg zalece producenta.
Po uło eniu ruroci gu nale y sprawdzi czy w czasie układania nie doszło do rozlu nienia poł cze .
5.3.2. Układanie przykanalików i rur osłonowych
5.3.2.1. Podło e
Pod przykanaliki i rury osłonowe przewidziano podsypk wyrównawcz grubo ci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (
mieszanka piasku i wiru o max. rednicy ziaren 20 mm ).
O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robót winien decydowa Nadzór.
5.3.2.2. Układanie przewodu rurowego
Do budowy stosowa rury nie wykazuj ce uszkodze - wgniece , p kni , rys.
Rury powinny zosta uło one na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.2.1 po zaniwelowaniu poziomu i
wytyczeniu przebiegu przykanalików.
W celu zachowania prawidłowego post pu robót monta owych nale y przestrzega zasady budowy ruroci gu od
najni szego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.
Przewód powinien przylega do podło a na całej długo ci na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nale y starannie
zag ci grunt. Po uło eniu rur nale y sprawdzi czy w czasie układania nie doszło do rozlu nienia poł cze .
Zało enie dwudzielnych rur osłonowych na zabezpieczany odcinek przewodu telekomunikacyjnego nale y wykona
zgodnie z zaleceniami ich producenta, pod nadzorem uprawnionego pracownika b d cego przedstawicielem gestora
zabezpieczanej sieci.
5.3.3. Zasypka
Do wykonywania warstw wypełniaj cych wykop, nale y przyst pi natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
cz ciowego odbioru robót w zakresie zako czenia posadowienia ruroci gu.
Wypełnienie wykopu nale y wykonywa w dwu etapach:
- etap I, wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka ruroci gu,
- etap II, wypełnienie wykopu nad stref ochronn rury, czyli tzw. zasypka wykopu.
Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko ziaren w bezpo rednim s siedztwie rury nie mo e
przekracza 10 % nominalnej rednicy rury, lecz nigdy nie mo e by wi ksza ni 60 mm.
Materiał obsypki nie mo e by zmro ony ani te zawiera ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
W celu zapewnienia całkowitej stabilno ci ruroci gu konieczne jest zadbanie, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał
przestrze nad rur .
Obsypk wykonywa warstwami równolegle po obu bokach rury, ka d warstw zag szcza .
Grubo warstwy nie powinna przekracza 1/3 rednicy rury, ale nie powinna by wi ksza ni 30 cm. Obsypk
prowadzi a do osi gni cia górnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zag szczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo rednie spuszczanie mas ziemi na ruroci g z samochodów
wywrotek. Wska nik zag szczenia (Is 0,95).
Pierwsze warstwy a do osi rury powinny by zag szczone bardzo ostro nie, by unikn uniesienia si rury. Po
wykonaniu osypki do 1/2 wysoko ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by wykonywane w kierunku od cian
wykopu do ruroci gu. Te warstwy winny by zag szczane r cznie. Mechaniczne zag szczanie wykopu rozpocz
dopiero, gdy nad ruroci giem została wykonana warstwa ochronna.
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Do wykonywania wypełniania wykopu (zasypka) mo na przyst pi po wykonaniu kontroli zag szczenia obsypki przez
uprawnion jednostk geotechniczn . Zasypk wykopu wykona z takiego materiału, który spełnia warunki
rekonstrukcji terenu - drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasypki nie u ywa gruntu zawieraj cego du e kamienie i
głazy. Wymagany stopie zag szczenia (Is 1,0) w przypadku ruroci gów znajduj cych si pod korpusem drogi i
(Is 0,97) w przypadku ruroci gów zlokalizowanych za korpusem drogowym.
5.3.4. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)
Studzienki kanalizacyjne nale y wykona zgodnie z Dokumentacj Projektow , w której przewidziano studzienki z
kr gów elbetowych 100 cm. Studzienki z rur elbetowych nale y wykona na uprzednio wzmocnionym (warstw
tłucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Dno studzienki nale y wykona jako
monolityczne z betonu klasy C20/25 (B 25) na podsypce z piasku grubo ci ok. 7 cm.
Doln cz
komory / ciana na wysoko ci wej cia kanału / nale y wykona z cegły kanalizacyjnej lub innego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru materiału. Spoiny poziome i pionowe powinny by wewn trz ciany
wygładzone. Komory robocze studzienek / powy ej wej cia kanałów / powinny by wykonane z kr gów elbetowych
100 cm, spełniaj cych wymagania podane w pkt. 2.2.
Zł cza prefabrykatów powinny by zaspoinowane i zatarte zapraw cementow na gładko.
Komor robocz nale y przykry elbetow płyt pokrywow . Studzienki powinny mie włazy zgodne z Dokumentacj
Projektow . Stopnie złazowe w cianie komory roboczej nale y montowa mijankowo w dwóch rz dach, w
odległo ciach pionowych 0,30 m i w odległo ci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.3.5. Studzienki ciekowe
Studzienki ciekowe powinny by wykonane zgodnie Dokumentacj Projektow . Do budowy studzienek ciekowych
nale y u y kr gów betonowych 50 cm wysoko ci 30 lub 50 cm. Wloty do studzienek ciekowych wykona z betonu
C20/25 (B 25) w szalunkach. Lokalizacja studzienek, rz dne posadowienia - zgodnie z Dokumentacj Projektow .
5.3.6. Betonowe osadniki
Betonowe osadniki przy wlotach do studni kanalizacyjnych nale y wykona zgodnie z zasadami podanymi w KPED
01.14 [12], z betonu C20/25 (B 25) w szalunku.
Krat zabezpieczaj c wlot do osadnika i do studni nale y wykona z pr tów stalowych o rednicy 14 mm ł czonych
poprzez spawanie.
Skarpy przy osadniku nale y umocni darnin na płask.
5.3.7. Betonowe wyloty kanałów
a) obudowa wylotu kolektora
Wylot kolektora nale y wykona zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w KPED 02.16 [12] z betonu C20/25 (B 25)w
szalunku.
Krat zabezpieczaj c wylot kolektora nale y wykona z pr tów stalowych o rednicy 14 mm ł czonych poprzez
spawanie. Skarp nad wylotem kanału nale y umocni poprzez darniowanie.
Dno rowu odprowadzaj cego nale y umocni na długo ci min.1,0 m brukiem, prefabrykatami betonowymi lub innym
materiałem uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru na podsypce cementowo-piaskowej /1 4/ o grubo ci 5cm.
b) obudowa wylotu przykanalika
Wylot przykanalika na skarp nale y wykona zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w KPED 01.22 [12] z betonu
C20/25 (B 25)w szalunku. Krat zabezpieczaj c wylot przykanalika nale y wykona z pr tów stalowych o rednicy 6
mm zgodnie z KPED 01.23 [12].
Skarp przy wylocie przykanalika nale y umocni poprzez darniowanie.
5.3.8. Izolacje
Izolacj powierzchniow elbetowych studni, osadników betonowych i obudowy wylotów kanałów i przykanalików
nale y wykona poprzez dwukrotne posmarowanie wcze niej zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni
lepikiem asfaltowym na gor co.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci robót
6.2.1. Sprawdzenie materiałów u ytych do budowy kanalizacji
Sprawdzenie materiałów nast puje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej.
6.2.2. Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj Projektow
Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj Projektow polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót z
Dokumentacj Projektow oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i pomiarów.
6.2.3. Badanie wykopów otwartych
W czasie wykonywania robót ziemnych nale y sprawdzi odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod wzgl dem
zachowania bezpiecze stwa pracy. Po wykonaniu nale y sprawdzi czy pod wzgl dem kształtu i wyko czenia wykop
odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładno wykonania nie przekracza tolerancji wg PNS-02205 [8].
6.2.4. Sprawdzenie podło a naturalnego
Sprawdzenie podło a sprowadza si do stwierdzenia czy grunt podło a stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie
został podebrany, czy posiada wilgotno naturaln oraz czy jest zgodny z okre lonym w Dokumentacji Projektowej.
6.2.5. Sprawdzenie ławy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:
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- rodzaj i ilo materiału do wykonania ławy,
- wymiary ławy.
Sprawdzenie ławy fundamentowej przeprowadza si przez ogl dziny zewn trzne i obmiar, przy czym grubo ławy
nale y zbada w trzech wybranych miejscach badanej ławy. Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci ławy nie powinno by
wi ksze ni 10 %. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie ławy w planie, rz dne ławy i gł boko uło enia ławy.
Badanie rz dnych ławy nale y wykona przy u yciu niwelatora.
Dopuszczalne odchylenie rz dnych od rz dnych projektowanych nie powinno przekracza w adnym punkcie 1 cm.
6.2.6. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czynno ci wst pne sprowadzaj ce si do pomiaru długo ci (z dokładno ci
do 10 cm ) i rednicy ( z dokładno ci do 1 cm ), badanie uło enia przewodu na ławie w planie i w profilu, badanie
poł czenia rur i prefabrykatów pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1 i 5.3.2. n/n SST.
Sprawdzenie wykonania poł cze rur i prefabrykatów nale y przeprowadzi przez ogl dziny zewn trzne.
6.2.7. Sprawdzenie zasypu
Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza si do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu zgodnie z norm PN-EN 1610 [3] i BN-83/8836-02 [9].
Badanie warstwy ochronnej zasypu nale y wykona przez pomiar jego wysoko ci nad wierzchem kanału, zbadanie
dotykiem sypko ci materiału u ytego do zasypania, skontrolowanie zag szczenia gruntu.
Pomiar nale y wykona z dokładno ci do 10 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych charakterystycznych
miejscach.
6.2.8. Sprawdzenie nasypu stałego
Sprawdzenie nasypu stałego sprowadza si do badania zag szczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST D.02.03.01.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow wykonanych elementów zgodnie z Dokumentacj Projektow i pomiarem w terenie jest:
- 1 m (metr) rowu krytego, przykanalika, dwudzielnej rury osłonowej,
- 1 szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej i ciekowej, osadnika betonowego, wylotu kanału i przykanalika.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty obj te niniejsz SST obejmuj :
- odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno za 1 m (metr) rowu krytego, przykanalika, rury osłonowej oraz 1 szt. (sztuk ) studni kanalizacyjnej i
ciekowej, osadnika betonowego, betonowego wylotu kanału i przykanalika nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocen jako ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada .
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rowu krytego i przykanalika :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie cian wykopu,
- przygotowanie podło a i odwodnienie wykopu,
- uło enie rur rowu krytego i przykanalików,
- wykonanie izolacji przewodów,
- zasypanie wykopu warstwami z zag szczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,
b) dla studni kanalizacyjnych i studzienek ciekowych:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie cian wykopu,
- przygotowanie podło a,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie studzienek ciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zag szczeniem zgodnie z SST,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) dla betonowego osadnika:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów,
- przygotowanie podło a,
- wykonanie osadnika betonowego wraz z krat zabezpieczaj c ,
- wykonanie izolacji osadnika betonowego,
- umocnienie skarp osadnika darnin ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
d) dla betonowego wylotu kanału:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów,
- przygotowanie podło a,
- wykonanie i rozebranie deskowania,
- betonowanie konstrukcji wylotu kanału,
- wykonanie izolacji konstrukcji wylotu,
- zasypanie cianki wylotu,
- umocnienie rowu przy wylocie kanału,
- umocnienie skarpy nad ciank darnin ,
e) dla betonowego wylotu przykanalika:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów,
- przygotowanie podło a,
- wykonanie i rozebranie deskowania,
- betonowanie konstrukcji wylotu przykanalika,
- wykonanie izolacji konstrukcji wylotu,
- zasypanie cianek wylotu,
- umocnienie skarpy wokół wylotu darnin ,
f) dla rur osłonowych :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie niezb dnych materiałów,
- wykonanie przekopów r cznych i lokalizacja uzbrojenia,
- zabezpieczenie wykopów przez ewentualne rozparcie cian,
- przygotowanie podło a,
- zało enie rur osłonowych dwudzielnych,
- zasypanie wykopu warstwami z zag szczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . Cz
1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno .
2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
5. PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor co.
6. PN-EN 124 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
-- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci
7. PN-ISO 8062 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbk skrawaniem.
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-83/8971-06.02 Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe.
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe.
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Transprojekt Warszawa.

51

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach
przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót realizacji robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuj :
a) nawierzchnie ulepszone:
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej po frezowaniu,
- oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego,
- oczyszczenie i skropienie warstwy wi cej z betonu asfaltowego,
- oczyszczenie podbudowy z betonu cementowego,
b) nawierzchnie nieulepszone:
- oczyszczenie warstwy ulepszonego podło a z kruszywa stabilizowanego cementem,
- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania skropienia
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musz by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Skropienie lepiszczem mo e by wykonane emulsj asfaltow według PN-EN 13808, albo innym materiałem według
norm lub aprobat technicznych.
Rodzaj lepiszcza powinien by dostosowany do rodzaju materiału w podło u. Do ł czenia warstw asfaltowych zaleca
si stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub
twardszego.
Zaleca si równie stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do
skropienie podło a z warstwy niezwi zanej lub zwi zanej hydraulicznie nale y u y emulsj wolnorozpadow , a do
skropienia podło a zawieraj cego cement - emulsj o pH wi kszym ni 4.
Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zł czania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełnia wymagania
okre lone w tablicy 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny spełnia wymagania okre lone w
tablicy 2.
Do dróg o kategorii ruchu KR3 ÷ KR6 zaleca si emulsj asfaltow o wła ciwo ciach wg tablicy 2, do dróg o kategorii
ruchu KR1 ÷ KR2 o wła ciwo ciach wg tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania dotycz ce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zł czania warstw nawierzchni
Wymagania techniczne

Metoda bada
według normy

Polarno

PN-EN 1430

Indeks rozpadu 2)

PN-EN 13075-1

Zawarto lepiszcza (poprzez
oznaczenie zawarto ci wody)
Czas wypływu dla Ø 2 mm
w 40°C
1TBR1TBR%
(m/m)Pozostało na sicie,

Jednostka

-

C60 B3 ZM 1)
Klasa
Zakres
warto ci
dodatnia

C60 B5 ZM 1)
Klasa
Zakres
warto ci
dodatnia

g/100g

3

50 do 100

5

PN-EN 1428

% (m/m)

5

58 do 62

5

PN-EN 12846

s

3

15 ÷ 45

3

PN-EN 1429

% (m/m)

3

< 0,2

3

120 do
180
58 do 62
15÷ 45
< 0,2
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sito 0,5mm
Sedymentacja po 7 dniachPNEN 1429
magazynowania
Pozostało na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm
Adhezja 3)

PN-EN 12847

PN-EN 13614

% (m/m)

% pokrycia
powierzch
ni

Zał cznik
NA.2.2
PN-EN 12850

1

TBR

1

TBR

1

TBR

1

TBR

-

75

2

75

3,5
Penetracja w 25°C asfaltu
odzyskanego
Wymagania dotycz ce
lepiszczy odzyskanych z
PN-EN 1426
0,1 mm
3
< 100
3
< 100
kationowych emulsji
asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
1) Wymagania dotycz ce emulsji asfaltowych do ZM nie dotycz emulsji poddanych na budowie rozcie czeniu
przed
wbudowaniem
2) Badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol
3) Badanie na kruszywie bazaltowym
Tablica 2. Wymagania dotycz ce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,

Wymagania techniczne

Metoda bada
według normy

Polarno

PN-EN 1430

Indeks rozpadu 2)

PN-EN 13075-1

Zawarto lepiszcza (poprzez oznaczenie
zawarto ci wody)
Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40°C
% (m/m)1TBRPozostało na sicie, sito 0,5mm
Sedymentacja po 7 dniach magazynowaniaPNEN 1429
Pozostało na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm
Adhezja 3)

Jednostka
g/100g

C60 BP3 ZM 1)
Zakres
Klasa
warto ci
dodatnia
3
50 do 100

PN-EN 1428

% (m/m)

5

58 do 62

PN-EN 12846
PN-EN 1429

s
% (m/m)

3
3

15 ÷ 45
< 0,2

PN-EN 12847

% (m/m)

1

TBR

PN-EN 13614

% pokrycia
powierzchni

1

TBR

3

75
< 100

4
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Zał cznik NA.2.2
PN-EN 1426
4> 43Temperatura mi knienia asfaltu odzyskanego
Nawrót spr ysty w 25oC asfaltu odzyskanego
PN-EN 13998
%
PN-EN 1427 oC
1) Wymagania dotycz ce emulsji asfaltowych
do ZM nie dotycz emulsji poddanych na
budowie
rozcie czeniu przed wbudowaniem
2) Badanie na wypełniaczu mineralnym
Sikaisol
3) Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zu ycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinno by wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze zgodnie z tablic
3.
Tablica 3. Zalecane ilo ci pozostałego lepiszcza do skropienia podło a pod warstw asfaltow
Układana warstwa asfaltowa
Podło e pod warstw asfaltow
Ilo pozostałego
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Podbudowa z betonu asfaltowego
Warstwa wyrównawcza z betonu
asfaltowego

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
0,5 - 0,7

lepiszcza [kg/m2]
0,5 - 0,7
0,2 - 0,5

Warstwa wi ca z betonu asfaltowego
Podbudowa asfaltowa
0,3 - 0,5
Warstwa cieralna z betonu asfaltowego Warstwa wi ca asfaltowa
0,1 - 0,3 a)
a) zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilo emulsji nale y dobra z uwzgl dnieniem stanu podło a oraz
porowato ci mieszanki SMA, je eli mieszanka ma wi ksz zawarto wolnych przestrzeni, to nale y u y wi ksz
ilo lepiszcza do skropienia, które po uło eniu warstwy cieralnej uszczelni j
Dokładne zu ycie lepiszczy powinno by ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.4. Przechowywanie lepiszczy
Przechowywanie emulsji powinno by zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada wymaganiom
norm i przepisów dotycz cych poszczególnych rodzajów lepiszczy.
Warunki przechowywania nie mog powodowa utraty cech emulsji i obni enia jej jako ci.
Emulsj nale y przechowywa w zbiornikach stalowych wyposa onych w urz dzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dost pem wody i zanieczyszcze .
3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nale y u ywa :
- szczotki mechaniczne.
Zaleca si u ycie urz dze dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by wykonana z twardych elementów
czyszcz cych i słu y do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada mi kkie elementy czyszcz ce i słu y do zamiatania. Zaleca si u ywanie szczotek
wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce.
- spr arki,
- zbiorniki z wod ,
- szczotki r czne,
lub inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa skrapiark lepiszcza wyposa on w urz dzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie nast puj cych parametrów:
- temperatury rozkładanej emulsji,
- ci nienia emulsji w kolektorze,
- obrotów pompy dozuj cej emulsj ,
- pr dko ci poruszania si skrapiarki,
- wysoko ci i długo ci kolektora do rozkładania emulsji,
- ilo ci emulsji.
Zbiornik skrapiarki na emulsj powinien by izolowany termicznie, tak aby mo liwe było zachowanie stałej
temperatury emulsji.
Wykonawca powinien posiada aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki zawieraj ce zale no ci pomi dzy
wydatkiem emulsji a nast puj cymi parametrami:
- ci nieniem emulsji,
- obrotami pompy,
- pr dko ci jazdy skrapiarki,
- temperatur emulsji.
Skrapiarka powinna zapewni rozkładanie lepiszcza z tolerancj ±10% od ilo ci zało onej.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport emulsji
Emulsja mo e by transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem,
e nie b d korodowały pod wpływem emulsji i nie b d powodowały jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o
pojemno ci max. 1 m3, a ka da przegroda powinna mie wykroje umo liwiaj ce przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny by czyste i nie powinny
zawiera resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce
warunki w jakich wykonywane b d roboty zwi zane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nale y usun lu ny materiał, brud, błoto i kurz przy u yciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci nieniem. Zanieczyszczenia stwardniałe, nie daj ce si usun
mechanicznie, nale y usun r cznie lub za pomoc dostosowanego sprz tu.
W miejscach trudnodost pnych nale y u ywa szczotek r cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna by oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Je eli do oczyszczenia warstwy była u ywana woda to skropienie mo e nast pi dopiero po wyschni ciu warstwy (nie
dotyczy to podbudowy z kruszywa łamanego).
Skropienie warstwy mo e rozpocz si po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru.
Warstwa nawierzchni powinna by skrapiana emulsj przy u yciu skrapiarki, a w miejscach trudnodost pnych r cznie
/za pomoc w a z dysz rozpryskow /.
Temperatury emulsji powinny mie ci si w przedziałach podanych w aprobacie technicznej.
W razie potrzeby emulsj nale y ogrza do temperatury zapewniaj cej wymagan lepko .
Skropienie powinno by równomierne, a ilo rozkładanej emulsji powinna by równa ilo ci zało onej z tolerancj
±10%.
Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozło ono nadmiern ilo emulsji Wykonawca powinien rozło y warstw
suchego i rozgrzanego piasku i usun nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Je eli do skropienia została u yta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia penetracji lepiszcza w warstw i odparowanie wody z
emulsji. W zale no ci od rodzaju u ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed uło eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy skropion warstw
podbudowy z kruszywa łamanego przed uszkodzeniem (decyzj o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji) i dopu ci na niej tylko niezb dny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by przez Wykonawc naprawione.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi próbne skropienie warstwy w celu okre lenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci emulsji w zale no ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania i kontrola w czasie robót
6 3.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna by oparta na atestach producenta. W przypadkach w tpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych bada .
6 3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia emulsji
Jednorodno skropienia powinna by sprawdzana wizualnie.
Raz na miesi c dla ka dej skrapiarki nale y przeprowadzi kontrol ilo ci rozkładanej emulsji wg metody podanej w
opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiarów w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty obj te niniejsz SST podlegaj odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, który powinien by
dokonany na podstawie wyników pomiarów i bada oraz oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nale y przyjmowa na podstawie
obmiaru po ocenie jako ci wykonania robót na podstawie wyników bada i pomiarów laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- przygotowanie robót,
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- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wod lub u yciem spr onego powietrza,
- r czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze ,
- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszcze ,
- zakup, dostarczenie emulsji i napełnienie j skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- skropienie warstw emulsj w ilo ci okre lonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
- przeprowadzenie wymaganych bada i pomiarów.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Dokumenty
1. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”
2. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”
3. Polskie Normy powołane w WT-2

4. Polskie Normy powołane w WT-3
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D – 04.04.02b
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWI ZANEGO
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwi zanego w ramach
przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwi zanego 0-31,5 C50/30, tj. ziarnistego materiału o
okre lonym składzie, w procesie technologicznym, polegaj cym na odpowiednim zag szczeniu przy optymalnej
wilgotno ci mieszanki.
Podbudowa zasadnicza, stanowi ca górn cz
podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie
obci e z warstw wy ej le cych na warstw podbudowy pomocniczej i podło e.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego mo e by wykonywana w konstrukcji drogi
obci onej ruchem kategorii KR1÷KR6.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o okre lonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który
jest stosowany do wykonania ulepszonego podło a gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka
niezwi zana mo e by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okre lonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom wła ciwo ci kruszywa lub mieszanki niezwi zanej, wyra ony, jako
przedział warto ci lub warto graniczna. Nie ma zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych wła ciwo ci.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złó naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e by poddane
wył cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych
wyst puj cych w przyrodzie, jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna
wirowego lub otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego
obejmuj cego obróbk termiczn lub inn modyfikacj . Do kruszywa sztucznego zalicza si w szczególno ci kruszywo
z u li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w
budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały,
nadziarno wirowe.
1.4.8. Kruszywo u lowe z u la wielkopiecowego – kruszywo składaj ce si głównie ze skrystalizowanych
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego
u la wielkopiecowego. Proces chłodzenia mo e odbywa si przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony
powietrzem u el wielkopiecowy twardnieje dzi ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.9. Kruszywo u lowe z u la stalowniczego – kruszywo składaj ce si głównie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawieraj cego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek elaza. Kruszywo otrzymuje si przez powolne schładzanie
powietrzem ciekłego u la stalowniczego. Proces chłodzenia mo e odbywa si przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22].
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub
wi kszym ni 1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni 2 mm.
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym
6,3 mm lub mniejszym.
1.4.13. Kruszywo o ci głym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w której D jest wi ksze ni 6,3 mm.
1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodz cy z frezowania istniej cych warstw z mieszanek mineralnoasfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma,
który został ujednorodniony pod wzgl dem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia du ych kawałków
mma (nadziarno nie wi ksze od 1,4 D mieszanki niezwi zanej).
1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podło a ulepszonego, które charakteryzuje si ró nicami w uziarnieniu przed i po 557

krotnym zag szczeniu metod Proctora, przekraczaj cymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa nale y sprawdza na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw
słabych decyduje najwi ksza ró nica warto ci przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.16. Podbudowa – dolna cz
konstrukcji nawierzchni drogi, słu ca do przenoszenia obci e z ruchu na podło e.
Podbudowa mo e składa si z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mog by wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.
1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniaj ca przenoszenie obci e z warstw wy ej le cych na warstw
podbudowy pomocniczej lub podło e.
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR
brak konieczno ci badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wska nik no no ci, %
SDV obszar uziarnienia, w którym powinna si mie ci krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawc /producenta,
ZKP
zakładowa kontrola produkcji.
1.4.19. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodno materiałów z dokumentacj projektow
Materiały do wykonania robót powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Materiały wchodz ce w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwi zanego s :
– kruszywo,
– woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mo na stosowa nast puj ce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) poł czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładno ci ±
5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) wi kszym ni 80 mm nie s obj te norm PN-EN 13285 [17] i
niniejsz SST.
Tablica 1.
Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych w
warstwie podbudowy zasadniczej
Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria wła ciwo ci, Dekl – deklarowana, wsk. – wska nik,
wsp. –
współczynnik, roz. –rozdział

Wła ciwo
kruszywa

Zestaw sit #

Metoda
badania
wg

-

Uziarnienie

PN-EN
933-1[5]

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach po rednich

PN-EN
933-1 [5]

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ci głym
uziarnieniu

PN-EN
933-1 [5]

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi zanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzchni drogi obci onej ruchem kategorii
KR1 ÷ KR6
Punkt
PNWymagania
EN
13242
4.10,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
4.2
90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1
Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat.
GF80, kruszywo o ci głym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3
4.3.2
Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d 2 i sita o
po rednich wymiarach D/1,4 ogólne granice wynosz
20-70% przechodz cej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynosz ±15%)
4.3.3
Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy
przechodz cej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±10%,
sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ci głym uziarnieniu:
kat. GTA20 (tj. procent masy przechodz cej przez sito
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górne D: ±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%)
Kat. FI50 (tj. maksymalna warto wska nika płasko ci
wynosi 50)

Kształt kruszywa grubego –
maksymalne warto ci wska nika
płasko ci
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne warto ci wska nika
kształtu
Kategorie procentowych zawarto ci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
łamanych oraz ziaren całkowicie zaokr glonych w kruszywie grubym
Zawarto pyłów w kruszywie
grubym*)
Zawarto pyłów w kruszywie drobnym*)
Jako pyłów

PN-EN
933-3 [6]

4.4

PN-EN
933-4 [7]

4.4

Kat. SI55 (tj. maksymalna warto
wynosi 55)

PN-EN
933-5 [8]

4.5

Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub łamanych
wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn całkowicie
zaokr glonych wynosi 0 do 3 %)

PN-EN
933-1 [5]
PN-EN
933-1 [5]
-

4.6

Odporno na rozdrabnianie kruszywa
grubego
Odporno na cieranie kruszywa
grubego
G sto ziaren

PN-EN
1097-2 [10]
PN-EN
1097-1 [9]
PN-EN
1097-6, roz.
7, 8 i 9 [11]
PN-EN
1097-6, roz.
7, 8 i 9 [11]
PN-EN
1744-1[14]
PN-EN
1744-1[14]
PN-EN
1744-1, roz.
19.3 [14]
PN-EN
1744-1, p.
19.1 [14]
PN-EN
1744-1,
p.19.2[14]
PN-EN
1744-3 [15]
-

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito
0,063 mm jest > 4)
Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito
0,063 mm jest > 22)
Wła ciwo niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymaga dla mieszanek
Kat. LA40 (tj. maksymalna warto współczynnika Los
Angeles 40 **))
Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala
>50))
Deklarowana

Nasi kliwo

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Całkowita zawarto
Stało

siarki

obj to ci u la stalowniczego

Rozpad krzemianowy w u lu wielkopiecowym kawałkowym
Rozpad elazawy w u lu wielkopiecowym kawałkowym
Składniki rozpuszczalne w wodzie
Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

Mrozoodporno
wa 8/16 mm

na frakcji kruszy-

PN-EN
1367-3[13] i
PN-EN
1097-2 [10]
PN-EN
1367-1 [12]

4.6
4.7
5.2
5.3
5.4

5.5 i
7.3.2

wska nika kształtu

6.2

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)
kat. WA242***) (tj. maksymalna warto
2% masy)
Kat. ASNR (tj. brak wymagania)

6.3

Kat. SNR (tj. brak wymagania)

6.4.2.
1

Kat. V5 (tj. p cznienie 5 % obj to ci). Dotyczy u la
z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
łukowego
Brak rozpadu

6.4.2.
2

nasi kliwo ci

6.4.2.
3

Brak rozpadu

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska
wg odr bnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mog cych pogorszy wyrób ko cowy
Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost współczynnika Los
Angeles po gotowaniu > 8%)

6.4.4
7.2

7.3.3

Skład materiałowy

-

Zał. C

Istotne cechy rodowiskowe

-

Zał. C
pkt
C.3.4

Skały magmowe i przeobra one: kat. F4 (tj. zamra anierozmra anie
4% masy), skały osadowe: kat. F10,
kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25****)
Deklarowany

Wi kszo substancji niebezpiecznych okre lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wyst puje w ródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nale y bada czy zawarto
substancji niebezpiecznych nie przekracza warto ci
dopuszczalnych wg odr bnych przepisów
*)
Ł czna zawarto pyłów w mieszance powinna si mie ci w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si jedynie kruszywa
charakteryzuj ce si odporno ci na rozdrabnianie LA 35
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, nale y sprawdzi mrozoodporno
****) Pod warunkiem, gdy zawarto w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale y stosowa wod nie zawieraj c składników wpływaj cych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umo liwiaj c wła ciwe zag szczenie mieszanki niezwi zanej.
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa one w urz dzenia dozuj ce wod , które powinny zapewni
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwi zanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania mieszanki,
d) zag szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dost pnych.
Sprz t powinien odpowiada wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przez In yniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mo e by dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by zgodny z dokumentacj projektow i ST. W przypadku braku
wystarczaj cych danych mo na korzysta z ustale podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zał cznikach.
Podstawowe czynno ci przy wykonaniu robót obejmuj :
4. roboty przygotowawcze,
5. projektowanie mieszanki,
6. odcinek próbny,
7. wbudowanie mieszanki,
8. roboty wyko czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskaza In yniera:
– ustali lokalizacj robót,
– przeprowadzi obliczenia i pomiary niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysoko ciowych,
– usun przeszkody utrudniaj ce wykonanie robót,
– wprowadzi oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzi materiały i sprz t potrzebne do rozpocz cia robót.
Mo na dodatkowo korzysta z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00
[3] przy wyst powaniu robót ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwi zanego
5.4.1. Postanowienia ogólne
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy In ynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwi zanego oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada kontrolnych przez In yniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilo ci wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych
samych ródeł i o takich samych wła ciwo ciach, jak te które b d stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.
Skład mieszanki projektuje si zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwi zanych do podbudowy
zasadniczej, okre lonych w tablicy 4. Warto ci graniczne i tolerancje zawieraj rozrzut wynikaj cy z pobierania i
dzielenia próbki, przedział ufno ci (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierno ci warunków
wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny by tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych
wła ciwo ci, spełniaj c wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowa si równomiern wilgotno ci . Kruszywa powinny odpowiada wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z ró nych kruszyw, ka dy ze składników musi spełnia wymagania tablicy 1.
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Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mo na ustala skład mieszanek, wzoruj c si na
przykładach podanych w zał czniku 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy zasadniczej mo na stosowa nast puj ce mieszanki kruszyw:
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odno nie
wra liwo ci na mróz mieszanek kruszyw, dotycz badania materiału po pi ciokrotnym zag szczeniu w aparacie
Proctora według PN-EN 13286-2 [18].
Zawarto pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre lana wg PN-EN 933-1
[5], powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawarto pyłów w mieszance
kruszyw nale y równie bada i deklarowa , po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora. Zawarto pyłów w
takiej mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora powinna równie spełnia wymagania podane w
tablicy 4. Nie okre la si wymagania wobec minimalnej zawarto ci pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.
Zawarto nadziarna w mieszankach kruszyw, okre lana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełnia
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawarto nadziarna w mieszance kruszyw po
pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nale y okre li według PN-EN 933-1
[5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera si w obszarze mi dzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla ka dego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3
pokazano równie liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna si mie ci krzywa uziarnienia
mieszanki „S” deklarowana przez dostawc /producenta.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nale y równie bada i deklarowa po
pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora. Kryterium przydatno ci takiej mieszanki, pod wzgl dem uziarnienia, jest
spełnione, je eli uziarnienie mieszanki po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora mie ci si w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1÷3.

Rys. 1.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi zanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
zasadniczej

Oprócz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga si aby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesi cy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni
jednorodno i ci gło uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowan przez
producenta warto ci (S). Wymagania dotycz produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je li mieszanka zawiera
nadmiern zawarto ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora
Mieszanka
Porównanie z deklarowan przez producenta warto ci (S)
niezwi zana,
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
0/31,5
±5
±5
±7
±8
±8
±8
0/45

±5

±5

±7

-

±8

±8
±8
0/63
±5
±5
±7
±8
±8
±8
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mie ci si w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzgl dnieniem
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dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełnia tak e wymagania ci gło ci uziarnienia zawarte w
tablicy 3.
Tablica 3.
Wymagania wobec ci gło ci uziarnienia na sitach kontrolnych – ró nice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek
MieMinimalna i maksymalna zawarto frakcji w mieszankach;
szan[ró nice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
ka,
1/2
2/4
2/5,6
4/8
5,6/11,2
8/16
11,2/22,4
16/31,5
mm
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max
4
15
7
20
10
25
10
25
0/31,5
0/63

-

-

4

15

-

-

7

20

-

-

10

25

-

-

10

25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełnia wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno nie wra liwo ci na mróz
(wska nik SE), dotycz badania materiału po pi ciokrotnym zag szczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2
[18]. Nie stawia si wymaga wobec wodoprzepuszczalno ci zag szczonej mieszanki niezwi zanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegółowe rozwi zania nie przewiduj tego.
Zawarto wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada wymaganej zawarto ci wody w trakcie
wbudowywania i zag szczania okre lonej metod Proctora według PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w
tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nale y wykona na mieszance zag szczonej metod
Proctora do wska nika zag szczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nale y oznaczy
wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyj wg tablicy 4.
Istotne cechy rodowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi do wiadczeniami, dotycz cymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntów, mo na je zaliczy do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływaj szkodliwie na
rodowisko. Wi kszo substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wyst puje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca si
zachowanie ostro no ci. Przydatno takich kruszyw, je li jest to wymagane, mo e by oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach w tpliwych nale y uzyska ocen takiej mieszanki przez
wła ciwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia si zbiorcze zestawienie wymaga wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w
warstwie podbudowy zasadniczej.
Tablica 4.
Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria wła ciwo ci, wsk. – wska nik, wsp. – współczynnik

Wła ciwo
kruszywa

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawarto pyłów:
Kat.UF
Minimalna zawarto pyłów:
Kat. LF
Zawarto nadziarna:
Kat.OC
Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania wobec jednorodno ci
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowan przez
producenta warto ci (S)
Wymagania wobec jednorodno ci
uziarnienia na sitach kontrolnych –

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchni drogi obci onej ruchem kategorii
KR1 ÷ KR6
Punkt
PNWymagania
EN
13285
4.3.1
0/31,5; 0/45; 0/63 mm
4.3.2
Kat. UF9 (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito 0,063 mm
powinna by 9%)
4.3.2
Kat. LFNR (tj. brak wymaga )

4.4.1
4.4.2

Kat. OC90 (tj. procent przechodz cej masy przez sito 1,4D*)
powinien wynosi 100%, a przechodz cej przez sito D**) powinien
wynosi 90-99%)
Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3
Wg tab. 2

4.4.2

Wg tab. 3

4.3.3
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ró nice w przesiewach
Wra liwo na mróz; wska nik
piaskowy SE***), co najmniej
Odporno na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wy sza
ni
Odporno na cieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. MDE
Mrozoodporno (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Warto CBR po zag szczeniu do
wska nika zag szczenia IS=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalno mieszanki w
warstwie ods czaj cej po zag szczeniu
metod Proctora do wska nika
zag szczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”,
co najmniej cm/s
Zawarto wody w mieszance
zag szczanej; % (m/m) wilgotno ci
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy rodowiskowe

4.5

45
Kat. LA35 (tj. współczynnik Los Angeles

35)

Deklarowana

Kat. F4 (tj. zamra anie-rozmra anie, procent masy

4)

80

4.5

Brak wymaga

80-100

4.5

Wi kszo substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w ródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nale y bada czy zawarto substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto ci dopuszczalnych wg
odr bnych przepisów
*)
Gdy warto ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nale y przyj nast pny ni szy
wymiar sita. Je li D=90 mm nale y przyj wymiar sita 125 mm jako warto nadziarna.
**)
Procentowa zawarto ziaren przechodz cych przez sito D mo e by wi ksza ni 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca
powinien zadeklarowa typowe uziarnienie.
***) Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykona na mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek próbny
Je eli w ST przewidziano potrzeb wykonania odcinka próbnego, to przed rozpocz ciem robót, w terminie
uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu:
1. stwierdzenia czy wła ciwy jest sprz t budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zag szczania,
2. okre lenia grubo ci wykonywanej warstwy w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci
warstwy po zag szczeniu,
3. okre lenia liczby przej sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u y takich materiałów oraz sprz tu do mieszania, rozkładania i
zag szczania, jakie b d stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera.
5.6. Podło e pod podbudow zasadnicz
Podło em pod podbudow zasadnicz jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien
by zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezb dne cechy geometryczne podbudowy
pomocniczej powinny umo liwi uło enie na niej podbudowy zasadniczej.
Je li podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwi zanego to powinna by wykonana
zgodnie z SST D-04.04.02a „Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego” [4].
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw podbudowy zasadniczej
Mieszank kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza w
mieszarkach, gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni ci gło produkcji zgodn z recept laboratoryjn .
Ze wzgl du na konieczno zapewnienia mieszance jednorodno ci nie zaleca si wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa nale y prowadzi zakładow kontrol produkcji mieszanek
niezwi zanych, zgodnie z WT-4 [20] zał cznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawc nale y
stosowa si do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zał cznik B.
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5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa niezwi zanego po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si w tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpieczon (przykryt ) skrzyni ładunkow .
Mieszanka kruszywa powinna by rozkładana metod zmechanizowan przy u yciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozkładarki, która wst pnie mo e zag szcza układan warstw kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo po zag szczeniu była równa grubo ci
projektowanej. Grubo pojedynczo układanej warstwy nie mo e przekracza 20 cm po zag szczeniu. Je eli układana
konstrukcja składa si z wi cej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by wyprofilowana i
zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej
nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera.
Wilgotno mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej,
okre lonej według próby Proctora. Mieszanka o wi kszej wilgotno ci powinna zosta osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszark , kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiark . Je eli wilgotno
mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by zwil ona okre lon ilo ci
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o
10% jej warto ci, mieszank nale y osuszy .
Roz cielon mieszank kruszywa nale y sprofilowa równiark lub ci kim szablonem, do spadków
poprzecznych i pochyle podłu nych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nale y wyrówna
lokalne wgł bienia.
5.9. Zag szczanie mieszanki kruszywa
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nale y rozpocz jej zag szczanie, które nale y kontynuowa a do
osi gni cia wymaganego w ST wska nika zag szczenia.
Warstw kruszywa niezwi zanego nale y zag szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si zag szcza najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si zag szcza najpierw walcami ogumionymi,
a nast pnie gładkimi. W miejscach trudno dost pnych nale y stosowa zag szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.
Zag szczenie powinno by równomierne na całej szeroko ci warstwy.
Zaleca si , aby grubo zag szczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zag szczona warstwa, przed uło eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym stanie. Je eli
po wykonanej warstwie b dzie si odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowi zany naprawi wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej
Je li nie przewiduje si układania warstwy cieralnej bezpo rednio po zag szczeniu podbudowy zasadniczej
mo na, po zaakceptowaniu przez In yniera, zaimpregnowa podbudow zasadnicz asfaltem 160/220 w ilo ci około
1,0 kg/m2, albo emulsj kationow z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilo ci około 5 kg/m2.
5.12. Roboty wyko czeniowe
Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj projektow , ST lub wskazaniami In yniera dotycz prac
zwi zanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub terenowych,
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót,
usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj
zgodno ci, aprobat techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmuj ce wszystkie wła ciwo ci okre lone
w tablicy 1 niniejszej SST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów, które nale y wykona w czasie robót podaje tablica 5.
Tablica 5. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
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Lp.

Wyszczególnienie robót

2

Lokalizacja i zgodno granic terenu
robót z dokumentacj projektow
Roboty przygotowawcze

3

Wła ciwo ci kruszywa

4

Uziarnienie mieszanki

5
6
7

Wilgotno
Zawarto
Zawarto
Wra liwo
piaskowy
Zawarto

1

8
9

mieszanki
pyłów w mieszance
nadziarna w mieszance
mieszanki na mróz, wska nik

Cz stotliwo

bada

1 raz
Ocena ci gła
Dla ka dej partii
kruszywa i przy ka dej
zmianie kruszywa
2 razy na dziennej
działce roboczej
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.

Warto ci dopuszczalne
Wg pktu 5
i dokumentacji projektowej
Wg pktu 5.3
Wg tablicy 1
Wg tablicy 4
Jw.
Jw.
Jw.
Jw.

wody w mieszance

Jw.
Jw.
10 próbek
10 Warto CBR po zag szczeniu mieszanki
Jw.
na 10 000 m2
11 Inne wła ciwo ci mieszanki
Wg ustalenia In yniera
Jw.
12 Cechy rodowiskowe
Wg ustalenia In yniera
Jw.
13 Roboty wyko czeniowe
Ocena ci gła
Wg pktu 5.12
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwi zanej podaje tablica 6.
Tablica 6. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych
Wyszczególnienie bada
Minimalna cz stotliwo bada i
Lp.
i pomiarów
pomiarów
Dopuszczalne odchyłki
+10 cm, -5 cm (ró nice od szeroko ci
1
Szeroko warstwy
10 razy na 1 km
projektowej)
2
Równo podłu na
Wg [21]
Wg [21]
3
Równo poprzeczna
Wg [21]
Wg [21]
±
0,5%
(dopuszczalna
tolerancja od
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
4
spadków projektowych)
5
Rz dne wysoko ciowe
Wg [21]
Wg [21]
6
Ukształtowanie osi w planie *)
Co 100 m
Przesuni cie od osi projektowanej ± 5 cm
w 3 punktach na działce roboczej, Ró nice od grubo ci projektowanej ±10%
7
Grubo warstwy
lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y wykona w punktach głównych
łuków poziomych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprz tu,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozło enie mieszanki,
zag szczenie mieszanki,
utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,
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przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada ,
uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia,
roboty wyko czeniowe,
odwiezienie sprz tu.
Wszystkie roboty powinny by wykonane według wymaga dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowie In yniera.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne 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-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2.
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3.
D-02.00.00
Roboty ziemne
4.
D-04.04.02a
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego
10.2. Normy
5.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
6.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomoc wska nika płasko ci
7.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren –
Wska nik kształtu
8.
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawarto ci ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania
kruszyw grubych
9.
PN-EN 1097-1
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie
odporno ci na cieranie (mikro-Deval)
10.
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania
odporno ci na rozdrabnianie
11.
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
6: Oznaczanie
g sto ci ziarn i nasi kliwo ci
12.
PN-EN 1367-1
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
1: Oznaczanie mrozoodporno ci
13.
PN-EN 1367-3
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod
gotowania
14.
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
15.
PN-EN 1744-3
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
3: Przygotowanie wyci gów
przez wymywanie kruszyw
16.
PN-EN 13242
Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
17.
PN-EN 13285
Mieszanki niezwi zane – Wymagania
18.
PN-EN 13286-2
Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz
2: Metody
okre lania g sto ci i zawarto ci wody – Zag szczanie metod Proctora
19.
PN-EN 13286-47
Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz
47: Metody
bada dla okre lenia no no ci, kalifornijski wska nik no no ci CBR,
natychmiastowy wska nik no no ci i p cznienia liniowego
10.3. Inne dokumenty
20.
Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia
19.11.2010 r.)
21.
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

22.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D – 05.01.04a
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI ZANEGO
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwi zanego wykonywanej w ramach przebudowy/rozbudowy drogi
gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni (warstwy cieralnej) z mieszanki kruszywa naturalnego niezwi zanego 0-16 CNR, tj. ziarnistego
materiału o okre lonym składzie, w procesie technologicznym, polegaj cym na odpowiednim zag szczeniu przy
optymalnej wilgotno ci mieszanki.
Nawierzchnia (warstwa cieralna) jest wierzchni warstw konstrukcji jezdni, poddawan bezpo rednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
Nawierzchnia (warstwa cieralna) z mieszanki kruszywa niezwi zanego mo e by wykonywana na drodze
obci onej ruchem kategorii KR1÷KR6.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o okre lonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który
jest stosowany do wykonania ulepszonego podło a gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka
niezwi zana mo e by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okre lonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom wła ciwo ci kruszywa lub mieszanki niezwi zanej, wyra ony, jako
przedział warto ci lub warto graniczna. Nie ma zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych wła ciwo ci.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złó naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e by poddane
wył cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych
wyst puj cych w przyrodzie, jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna
wirowego lub otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego
obejmuj cego obróbk termiczn lub inn modyfikacj . Do kruszywa sztucznego zalicza si w szczególno ci kruszywo
z u li: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w
budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały,
nadziarno wirowe.
1.4.8. Kruszywo u lowe z u la wielkopiecowego – kruszywo składaj ce si głównie ze skrystalizowanych
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego
u la wielkopiecowego. Proces chłodzenia mo e odbywa si przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony
powietrzem u el wielkopiecowy twardnieje dzi ki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.9. Kruszywo u lowe z u la stalowniczego – kruszywo składaj ce si głównie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawieraj cego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek elaza. Kruszywo otrzymuje si przez powolne schładzanie
powietrzem ciekłego u la stalowniczego. Proces chłodzenia mo e odbywa si przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych
(100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22].
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub
wi kszym ni 1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni 2 mm.
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym
6,3 mm lub mniejszym.
1.4.13. Kruszywo o ci głym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w której D jest wi ksze ni 6,3 mm.
1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodz cy z frezowania istniej cych warstw z mieszanek mineralnoasfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma,
który został ujednorodniony pod wzgl dem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia du ych kawałków
mma (nadziarno nie wi ksze od 1,4 D mieszanki niezwi zanej).
1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podło a ulepszonego, które charakteryzuje si ró nicami w uziarnieniu przed i po 5krotnym zag szczeniu metod Proctora, przekraczaj cymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa nale y sprawdza na sitach
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przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw
słabych decyduje najwi ksza ró nica warto ci przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.16. Nawierzchnia z kruszywa niezwi zanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana
bezpo redniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw
niezwi zanych o uziarnieniu ci głym.
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR
brak konieczno ci badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wska nik no no ci, %
SDV obszar uziarnienia, w którym powinna si mie ci krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawc /producenta,
ZKP
zakładowa kontrola produkcji.
1.4.18. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodno materiałów z dokumentacj projektow
Materiały do wykonania robót powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiały wchodz ce w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwi zanego s :
– kruszywo,
– woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mo na stosowa nast puj ce rodzaje kruszyw:
d) kruszywo naturalne lub sztuczne,
e) kruszywo z recyklingu,
f) poł czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre leniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładno ci ±
5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy nawierzchni przedstawia tablica 1.
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) wi kszym ni 80 mm nie s obj te norm PN-EN 13285 [17] i
niniejsz SST.
Tablica 1.
Wymagania według WT-4 [19] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych w
warstwie nawierzchni (warstwie cieralnej)
Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria wła ciwo ci, Dekl – deklarowana,
wsk. – wska nik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwi zanych, przeznaczonych do zastosowania w
warstwie nawierzchni drogi obci onej ruchem
Metoda
Wła ciwo
kategorii KR1 ÷ KR6
badania
kruszywa
wg
Punkt
Wymagania
PN-EN
13242
Zestaw sit #
4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie
PN-EN
4.3.1
Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo
933-1[5]
drobne: kat. GF80, kruszywo o ci głym
uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie
mieszanek
kruszywa
wg
rysunków 1÷7
Ogólne granice i tolerancje
PN-EN
4.3.2
Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d 2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego
933-1 [5]
po rednich wymiarach D/1,4 ogólne granice
na sitach po rednich
wynosz 20-70% przechodz cej masy i
graniczne odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wynosz
±15%)
Tolerancje typowego
PN-EN
4.3.3
Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent
uziarnienia kruszywa drobnego 933-1 [5]
masy przechodz cej przez sito górne D: ±5%,
i kruszywa o ci głym
sito D/2: ±10%, sito 0,063 mm: ±3%).
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uziarnieniu

Kruszywo o ci głym uziarnieniu: kat. GTA20
(tj. procent masy przechodz cej przez sito
górne D: ±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063
mm: ±4%)
Kat. FI50 (tj. maksymalna warto wska nika
płasko ci wynosi 50)

Kształt kruszywa grubego –
maksymalne warto ci wska nika płasko ci
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne
warto ci
wska nika kształtu
Kategorie procentowych
zawarto ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub łamanych
oraz ziaren całkowicie zaokr glonych w kruszywie
grubym
Zawarto pyłów w kruszywie
grubym*)
Zawarto pyłów w kruszywie
drobnym*)
Jako pyłów

PN-EN
933-3 [6]

4.4

PN-EN
933-4 [7]

4.4

Kat. SI55 (tj. maksymalna warto
kształtu wynosi 55)

PN-EN
933-5 [8]

4.5

Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub
łamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn
całkowicie zaokr glonych wynosi 0 do 3 %)

PN-EN
933-1 [5]
PN-EN
933-1 [5]
-

4.6

Odporno na rozdrabnianie
kruszywa grubego
Odporno na cieranie
kruszywa grubego
G sto ziaren

PN-EN
1097-2 [10]
PN-EN
1097-1 [9]
PN-EN
1097-6, roz.
7, 8 i 9 [11]
PN-EN
1097-6, roz.
7, 8 i 9 [11]
PN-EN
1744-1[14]
PN-EN
1744-1[14]
PN-EN
1744-1, roz.
19.3 [14]
PN-EN
1744-1, p.
19.1 [14]
PN-EN
1744-1,
p.19.2[14]
PN-EN
1744-3 [15]
-

5.2

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodz cej przez
sito 0,063 mm jest > 4)
Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodz cej przez
sito 0,063 mm jest > 22)
Wła ciwo
niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymaga dla mieszanek
Kat. LA40 (tj. maksymalna warto
współczynnika Los Angeles 40 )
Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik
mikro-Devala >50))
Deklarowana

PN-EN
1367-3[13] i
PN-EN
1097-2 [10]
PN-EN
1367-1 [12]

7.2

Nasi kliwo

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie
Całkowita zawarto siarki
Stało obj to ci u la
stalowniczego
Rozpad krzemianowy w u lu
wielko- piecowym
kawałkowym
Rozpad elazawy w u lu
wielkopieco- wym
kawałkowym
Składniki rozpuszczalne w
wodzie
Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

Mrozoodporno na frakcji
kruszywa 8/16 mm
Skład materiałowy
Istotne cechy rodowiskowe

4.6
4.7

5.3
5.4

5.5 i
7.3.2

wska nika

6.2

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania)
kat. WA242**)
(tj. maksymalna warto
nasi kliwo ci 2% masy)
Kat. ASNR (tj. brak wymagania)

6.3

Kat. SNR (tj. brak wymagania)

6.4.2.1

6.4.2.2

Kat. V5 (tj. p cznienie
5 % obj to ci).
Dotyczy u la z klasycznego pieca tlenowego
i elektrycznego pieca łukowego
Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do
rodowiska wg odr bnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i
plastik, mog cych pogorszy wyrób ko cowy
Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost współczynnika
Los Angeles po gotowaniu > 8%)

6.4.4

7.3.3

Kat. F4 (tj. zamra anie-rozmra anie
masy)

4%

-

Zał. C

Deklarowany

-

Zał. C
pkt
C.3.4

Wi kszo substancji niebezpiecznych
okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wyst puje w ródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
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odpadowych nale y bada czy zawarto
substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto ci dopuszczalnych wg odr bnych
przepisów
*)
Ł czna zawarto pyłów w mieszance powinna si mie ci w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , nale y sprawdzi mrozoodporno
2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale y stosowa wod nie zawieraj c składników wpływaj cych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umo liwiaj c wła ciwe zag szczenie mieszanki niezwi zanej.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:
e) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa one w urz dzenia dozuj ce wod , które powinny zapewni
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
f) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwi zanego,
g) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania mieszanki,
h) zag szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dost pnych.
Sprz t powinien odpowiada wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przez In yniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mo e by dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by zgodny z dokumentacj projektow i ST. W przypadku braku
wystarczaj cych danych mo na korzysta z ustale podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zał cznikach.
Podstawowe czynno ci przy wykonaniu robót obejmuj :
9. roboty przygotowawcze,
10.
projektowanie mieszanki,
11.
odcinek próbny,
12.
wbudowanie mieszanki,
13.
roboty wyko czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskaza In yniera:
– ustali lokalizacj robót,
– przeprowadzi obliczenia i pomiary niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysoko ciowych,
– usun przeszkody utrudniaj ce wykonanie robót,
– wprowadzi oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzi materiały i sprz t potrzebne do rozpocz cia robót.
Mo na dodatkowo korzysta z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00
[3] przy wyst powaniu robót ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwi zanego
5.4.1. Postanowienia ogólne
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy In ynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwi zanego oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada kontrolnych przez In yniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilo ci wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych
samych ródeł i o takich samych wła ciwo ciach, jak te które b d stosowane do wykonania nawierzchni (warstwy
cieralnej).
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Skład mieszanki projektuje si zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwi zanych do nawierzchni,
okre lonych w tablicy 2. Warto ci graniczne i tolerancje zawieraj rozrzut wynikaj cy z pobierania i dzielenia próbki,
przedział ufno ci (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierno ci warunków wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny by tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych
wła ciwo ci, spełniaj c wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny by jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowa si równomiern wilgotno ci . Kruszywa powinny odpowiada wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z ró nych kruszyw, ka dy ze składników musi spełnia wymagania tablicy 1.
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mo na ustala skład mieszanek, wzoruj c si na
przykładach podanych w zał czniku 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach nawierzchni (warstwy cieralnej) mo na stosowa nast puj ce mieszanki kruszyw: 0/31,5 mm,
Zawarto pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy nawierzchni (warstwy cieralnej), okre lana wg PN-EN
933-1 [5], powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw, zawarto pyłów w
mieszance kruszyw nale y równie bada i deklarowa , po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora. Zawarto
pyłów w takiej mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora powinna równie spełnia wymagania
podane w tablicy 2.
Zawarto nadziarna w mieszankach kruszyw, okre lona według PN-EN 933-1 [5] powinna spełnia
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawarto nadziarna w mieszance kruszyw po
pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nale y okre li według PN-EN 933-1
[5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera si w obszarze mi dzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷7, odpowiednio dla ka dego rodzaju mieszanki. W przypadku słabych
kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nale y równie bada i deklarowa po pi ciokrotnym zag szczeniu metod
Proctora. Kryterium przydatno ci takiej mieszanki, pod wzgl dem uziarnienia, jest spełnione, je eli uziarnienie
mieszanki po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora mie ci si w krzywych granicznych podanych na rys. 1.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwi zanego 0/31,5 mm do nawierzchni
Mieszanki kruszyw niezwi zanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwi zanego powinny spełnia
wymagania wg tablicy 2. Wymagania wobec wra liwo ci na mróz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotycz
badania materiału po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si
wymaga wobec wodoprzepuszczalno ci zag szczonej mieszanki niezwi zanej do nawierzchni z kruszywa
niezwi zanego, o ile szczegółowe rozwi zania tego nie przewiduj .
Zawarto wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada wymaganej zawarto ci wody w
trakcie wbudowywania i zag szczania okre lonej według PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 2.
Istotne cechy rodowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi do wiadczeniami, dotycz cymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntów, mo na je zaliczy do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływaj szkodliwie na
rodowisko. Wi kszo substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wyst puje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca si
zachowanie ostro no ci. Przydatno takich kruszyw, je li jest to wymagane, mo e by oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach w tpliwych nale y uzyska ocen ekologiczn takiej
mieszanki przez wła ciwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 2 przedstawia si zbiorcze zestawienie wymaga wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w
warstwie nawierzchni (warstwie cieralnej).
Tablica 2.
Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie nawierzchni (warstwie cieralnej)
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Skróty u yte w tablicy: Kat. – kategoria wła ciwo ci, wsk. – wska nik, wsp. – współczynnik
Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w
warstwie nawierzchni drogi obci onej ruchem kategorii KR1 ÷
KR6
Wła ciwo
kruszywa
Punkt
Wymagania
PN-EN
13285
Uziarnienie mieszanek
4.3.1
0/8; 0/11,2; 0/16; 0/31,5; 0/45*); 0/63*) mm
Maksymalna zawarto pyłów:
4.3.2
Kat. UF15 (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito
Kat.UF
0,063 mm powinna by 15%)
Minimalna zawarto pyłów:
4.3.2
Kat. LF8 (tj. masa frakcji przechodz cej przez sito
Kat. LF
0,063 mm powinna by 8%)
Zawarto nadziarna:
4.3.3
Kat. OC90 (tj. procent przechodz cej masy przez sito
Kat.OC
1,4D**) powinien wynosi 100%, a przechodz cej przez
sito D***) powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia
4.4.1
Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷7
Wymagania wobec jednorodno ci
4.4.2
Brak wymaga
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowan przez
producenta warto ci (S)
Wymagania wobec jednorodno ci
4.4.2
Brak wymaga
uziarnienia na sitach kontrolnych –
ró nice w przesiewach
Wra liwo na mróz; wska nik
4.5
35
piaskowy SE****), co najmniej
Odporno na rozdrabnianie (dotyczy
Kat. LA40 (tj. współczynnik Los Angeles 40)
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
nie wy sza ni
Odporno na cieranie (dotyczy
Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
MDE
Mrozoodporno (dotyczy frakcji
Kat. F4 (tj. zamra anie-rozmra anie, procent masy
kruszywa 8/16 mm odsianej z
4)
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Warto CBR po zag szczeniu do
Brak wymaga
wska nika zag szczenia IS=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalno mieszanki w
4.5
Brak wymaga
warstwie ods czaj cej po zag szczeniu
metod Proctora do wska nika
zag szczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”,
co najmniej cm/s
Zawarto wody w mieszance
80-100
zag szczanej; % (m/m) wilgotno ci
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy rodowiskowe
4.5
Wi kszo substancji niebezpiecznych okre lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wyst puje w
ródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nale y bada czy zawarto
substancji niebezpiecznych nie przekracza warto ci
dopuszczalnych wg odr bnych przepisów
*)
Mieszanki 0/45 i 0/63 mm dopuszcza si tylko wyj tkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ci gu najbli szego sezonu budowlanego.
**)
Gdy warto ci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nale y przyj
nast pny ni szy wymiar sita. Je li D=90 mm nale y przyj wymiar sita 125 mm jako warto nadziarna.
***)
Procentowa zawarto ziaren przechodz cych przez sito D mo e by wi ksza ni 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarowa typowe uziarnienie.
****)
Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykona na mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].
5.5. Odcinek próbny
Je eli w ST przewidziano potrzeb wykonania odcinka próbnego, to przed rozpocz ciem robót, w terminie
uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu:
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4.
5.

stwierdzenia czy wła ciwy jest sprz t budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zag szczania,
okre lenia grubo ci wykonywanej warstwy w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci
warstwy po zag szczeniu,
6. okre lenia liczby przej sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u y takich materiałów oraz sprz tu do mieszania, rozkładania i
zag szczania, jakie b d stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera.
5.6. Podło e pod warstw cieraln nawierzchni
Podło em pod warstw cieraln nawierzchni jest podbudowa zasadnicza.
Rodzaj podbudowy zasadniczej (wzgl dnie innej warstwy konstrukcji jezdni) powinien by zgodny z
ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie cechy geometryczne podbudowy zasadniczej powinny by tak
ukształtowane, aby umo liwiły uło enie na niej warstwy cieralnej nawierzchni.
Je li podbudowa zasadnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwi zanego to powinna odpowiada
wymaganiom okre lonym w SST D-04.04.02b „Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego” [4].
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw cieraln nawierzchni
Mieszank kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza w
mieszarkach, gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni ci gło produkcji zgodn z recept laboratoryjn .
Ze wzgl du na konieczno zapewnienia mieszance jednorodno ci nie zaleca si wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa nale y prowadzi zakładow kontrol produkcji mieszanek
niezwi zanych, zgodnie z WT-4 [19] zał cznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawc nale y
stosowa si do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 19] zał cznik B.
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa niezwi zanego po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si w tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpieczon (przykryt ) skrzyni ładunkow .
Mieszanka kruszywa powinna by rozkładana metod zmechanizowan przy u yciu zalecanej elektronicznie
sterowanej rozkładarki, która wst pnie mo e zag szcza układan warstw kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubo ci, takiej aby jej ostateczna grubo po zag szczeniu była równa grubo ci
projektowanej. Grubo pojedynczo układanej warstwy nie mo e przekracza 20 cm po zag szczeniu. Je eli układana
konstrukcja składa si z wi cej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by wyprofilowana i
zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej
nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera.
Wilgotno mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej,
okre lonej według próby Proctora. Mieszanka o wi kszej wilgotno ci powinna zosta osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszark , kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiark . Je eli wilgotno
mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by zwil ona okre lon ilo ci
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o
10% jej warto ci, mieszank nale y osuszy .
Roz cielon mieszank kruszywa nale y sprofilowa równiark lub ci kim szablonem, do spadków
poprzecznych i pochyle podłu nych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nale y wyrówna
lokalne wgł bienia.
5.9. Zag szczanie mieszanki kruszywa
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nale y rozpocz jej zag szczanie, które nale y kontynuowa a do
osi gni cia wymaganego w ST wska nika zag szczenia.
Warstw kruszywa niezwi zanego nale y zag szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si zag szcza najpierw walcami ogumionymi, a nast pnie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si zag szcza najpierw walcami ogumionymi,
a nast pnie gładkimi. W miejscach trudno dost pnych nale y stosowa zag szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.
Zag szczenie powinno by równomierne na całej szeroko ci warstwy.
Zaleca si , aby grubo zag szczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zag szczona warstwa powinna by utrzymywana w dobrym stanie. Je eli po wykonanej warstwie b dzie si
odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten
ruch.
5.11. Ewentualna impregnacja nawierzchni
Je li przewiduje si uło enie na nawierzchni powierzchniowe utrwalenie (lub inny rodzaj pokrowca), ale
oddalone w czasie, wówczas po zaakceptowaniu przez In yniera mo na zaimpregnowa nawierzchni asfaltem 160/220
w ilo ci około 1,0 kg/m2, albo emulsj kationow z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilo ci około 5 kg/m2.
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5.12. Roboty wyko czeniowe
Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj projektow , ST lub wskazaniami In yniera dotycz prac
zwi zanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub terenowych,
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót,
usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj
zgodno ci, aprobat techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmuj ce wszystkie wła ciwo ci okre lone
w tablicy 1 niniejszej SST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów, które nale y wykona w czasie robót podaje tablica 3.
Tablica 3. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie robót
Cz stotliwo bada
Warto ci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno granic terenu
Wg pktu 5
1
1 raz
robót z dokumentacj projektow
i dokumentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze
Ocena ci gła
Wg pktu 5.3
Dla ka dej partii
3 Wła ciwo ci kruszywa
kruszywa i przy ka dej
Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
2 razy na dziennej
4 Uziarnienie mieszanki
Wg tablicy 2
działce roboczej
5 Wilgotno mieszanki
Jw.
Jw.
6 Zawarto pyłów w mieszance
Jw.
Jw.
7 Zawarto nadziarna w mieszance
Jw.
Jw.
Wra liwo mieszanki na mróz, wska nik
8
Jw.
Jw.
piaskowy
9 Zawarto wody w mieszance
Jw.
Jw.
10 próbek
10 Warto CBR po zag szczeniu mieszanki
Jw.
na 10 000 m2
11 Inne wła ciwo ci mieszanki
Wg ustalenia In yniera
Jw.
12 Cechy rodowiskowe
Wg ustalenia In yniera
Jw.
13 Roboty wyko czeniowe
Ocena ci gła
Wg pktu 5.12
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych nawierzchni
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwi zanej podaje tablica 4.
Tablica 4. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych
Wyszczególnienie bada i
Minimalna cz stotliwo
Lp.
pomiarów
bada i pomiarów
Dopuszczalne odchyłki
1 Szeroko warstwy
10 razy na 1 km
+10 cm, -5 cm (ró nice od
szeroko ci projektowej)
2 Równo podłu na
Wg [20]
Wg [20]
3 Równo poprzeczna
Wg [20]
Wg [20]
± 0,5% (dopuszczalna tolerancja
4 Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
od spadków projektowych)
5 Rz dne wysoko ciowe
Wg [20]
Wg [20]
6 Ukształtowanie osi w planie *)
Co 100 m
Przesuni cie od osi
projektowanej ± 5 cm
w 3 punktach na działce
Ró nice od grubo ci
7 Grubo warstwy
roboczej, lecz nie rzadziej
projektowanej ±10%
ni raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y wykona w punktach głównych
łuków poziomych.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprz tu,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozło enie mieszanki,
zag szczenie mieszanki,
utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada ,
uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia,
roboty wyko czeniowe,
odwiezienie sprz tu.
Wszystkie roboty powinny by wykonane według wymaga dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowie In yniera.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne 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-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2.
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3.
D-02.00.00
Roboty ziemne
4.
D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwi zanego
10.2. Normy
5.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
6.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc
wska nika płasko ci
7.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren –
Wska nik kształtu
8.
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
9.
PN-EN 1097-1
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie odporno ci na
cieranie (mikro-Deval)
10.
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania
odporno ci na rozdrabnianie
11.
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
6: Oznaczanie
g sto ci ziarn i nasi kliwo ci
12.
PN-EN 1367-1
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
1: Oznaczanie mrozoodporno ci
13.
PN-EN 1367-3
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod gotowania
14.
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
15.
PN-EN 1744-3
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
3: Przygotowanie wyci gów przez
wymywanie kruszyw
16.
PN-EN 13242
Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
75

17.
18.

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwi zane – Wymagania
Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz
2: Metody
okre lania g sto ci i zawarto ci wody – Zag szczanie metod Proctora

10.3. Inne dokumenty
19. Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia
19.11.2010 r.)
20. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D – 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA CIERALNA
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego wykonywanej w ramach przebudowy/rozbudowy
drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC8S50/70 grubo ci 4 cm dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi zany jest prowadzi
Zakładow kontrol produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj ca si z jednej lub kilku warstw słu cych do przejmowania i rozkładania
obci e od ruchu pojazdów na podło e.
1.4.2. Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni b d ca w bezpo rednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyró niaj ce t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl du na najwi kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci głym lub nieci głym
tworzy struktur wzajemnie klinuj c si .
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony
zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D 2 mm, którego wi ksza cz
pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wi ksza cz
przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa si z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany –
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz stkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
– beton asfaltowy do warstwy cieralnej
PMB
– polimeroasfalt,
D
– górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
d
– dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
C
– kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
– wła ciwo
u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined;
producent mo e jej nie okre la ),
TBR
– do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi zany),
IRI
– (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci,
MOP
– miejsce obsługi podró nych.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nale y stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa
inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
KR1 – KR2a)
AC5S, AC8S,
50/70, 70/100
PMB 45/80-55,
AC11S
Wielorodzajowy
PMB 45/80-65
50/70
KR3 – KR4a) AC8S, AC11S
50/70,
Wielorodzajowy
50/70
a)
na podstawie aprobat technicznych mog by stosowane tak e inne lepiszcza
nienormowe
Asfalty drogowe powinny spełnia wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełnia wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.
1
2
3
4

5

6
7

8
9
10

Wła ciwo ci

Metoda
badania

WŁA CIWO CI OBLIGATORYJNE
0,1 mm
PN-EN 1426
[21]
Temperatura mi knienia
°C
PN-EN 1427
[22]
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592
nie mniej ni
[62]
Zawarto składników rozpuszczalnych,
nie mniej ni
% m/m
PN-EN 12592
[28]
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
przyrost),
% m/m
PN-EN 12607-1
nie wi cej ni
[31]
Pozostała penetracja po starzeniu, nie
%
PN-EN 1426
mniej ni
[21]
Temperatura mi knienia po starzeniu, nie
°C
PN-EN 1427
mniej ni
[22]
WŁA CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto parafiny,
%
PN-EN 12606-1
nie wi cej ni
[30]
Wzrost temp. mi knienia po starzeniu, nie
°C
PN-EN 1427
wi cej ni
[22]
Temperatura łamliwo ci Fraassa, nie
°C
PN-EN 12593
wi cej ni
[29]
Penetracja w 25°C

Rodzaj asfaltu
50/70
70/100
50-70

70-100

46-54

43-51

230

230

99

99

0,5

0,8

50

46

48

45

2,2

2,2

9

9

-8

-10

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
JedWymaganie
Metoda
45/80 – 55
45/80 – 65
Wła ciwo
nostka
podstawowe
badania
wymaga
klasa
wymaga
klasa
nie
nie
Konsystencja w
po rednich
Penetracja
PN-EN 1426 [21] 0,1 mm
45-80
4
45-80
4
temperaturach
w 25°C
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich
Temperatura
PN-EN 1427 [22]
°C
55
7
65
5
temperaturach
mi knienia
eksploatacyjnych
PN-EN 13589
Siła rozci gania
[55]
1w
(mała pr dko
J/cm2
4
2 w 5°C
3
PN-EN 13703
5°C
rozci gania)
[57]
Kohezja
PN-EN 13587
Siła rozci gania
[53]
w 5°C (du a
J/cm2
NPDa
0
NPDa
0
PN-EN 13703
pr dko rozci gania)
[57]
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Stało kon
systencji
(Odporno
na starzenie wg
PN-EN 12607-1
lub -3 [31]
Inne wła ciwo ci

Wymagania
dodatkowe

Wahadło Vialit
(meto-da uderzenia)
Zmiana masy

PN-EN 13588
[54]

Pozostała penetracja
Wzrost temperatury
mi knienia
Temperatura zapłonu
Temperatura
łamliwo ci
Nawrót spr ysty
w 25°C
Nawrót spr ysty
w 10°C
Zakres plastyczno ci

NPDa

0

NPDa

0

%

0,5

3

0,5

3

PN-EN 1426 [21]

%

60

7

60

7

PN-EN 1427 [22]

°C

8

2

8

2

°C

235

3

235

3

°C

-12

6

-15

7

50

5

70

3

NPDa

0

NPDa

0

TBRb

1

TBRb

1

PN-EN ISO 2592
[63]
PN-EN 12593
[29]

J/cm2

PN-EN 13398
[51]

%

PN-EN 14023
[59] Punkt 5.1.9

°C

Stabilno
PN-EN 13399
magazynowania
[52]
°C
Ró nica temperatur
PN-EN 1427 [22]
mi knienia
Stabilno
PN-EN 13399
magazynowania
[52]
0,1 mm
Ró nica penetracji
PN-EN 1426 [21]
Spadek temperatury
PN-EN 12607-1
mi knienia po
Wymagania
[31]
°C
starzeniu wg PN-EN
dodatkowe
PN-EN 1427 [22]
12607-1 lub -3 [31]
Nawrót spr ysty w
25oC po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
PN-EN 12607-1
-3 [31]
[31]
%
PN-EN 13398
Nawrót spr ysty w
[51]
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
-3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (wła ciwo u ytkowa nie okre lana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

5

2

5

2

NPDa

0

NPDa

0

TBRb

1

TBRb

1

50

4

60

3

NPDa

0

NPDa

0

Składowanie asfaltu drogowego powinno si odbywa w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiada automatyczny system grzewczy z tolerancj ± 5°C oraz
układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z
termostatem kontroluj cym temperatur z dokładno ci ± 5°C. Zaleca si wyposa enie zbiornika w mieszadło. Zaleca
si bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego nale y stosowa kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełnia
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – cz
2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.
Składowanie kruszywa powinno si odbywa w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło e składowiska musi by równe, utwardzone i
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si odbywa w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji.
2.4. rodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj cego
odpowiedni przyczepno (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie
wody, nale y dobra i zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto
przyczepno ci okre lona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
rodek adhezyjny powinien odpowiada wymaganiom okre lonym przez producenta.
Składowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okre lonych przez producenta.
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2.5. Materiały do uszczelnienia poł cze i kraw dzi
Do uszczelnienia poł cze technologicznych (tj. zł czy podłu nych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych poł czenia ró nych materiałów lub poł czenie warstwy
asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j ograniczaj cymi, nale y stosowa :
materiały termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsj asfaltow według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubo materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi :
nie mniej ni 10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej ni 15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor co”. Dopuszcza si inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
2.6. Materiały do zł czenia warstw konstrukcji
Do zł czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw cieraln ) nale y stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor co.
Emulsj asfaltow mo na składowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa emulsji do opakowa i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci głym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci układanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gładkie,
lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprz t drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt nale y przewozi w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz nale y przewozi w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien by przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umo liwiaj cych rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa mo e by transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, e nie b d korodowały pod wpływem emulsji i nie b d powodowały jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa do transportu opakowa z metali lekkich (mo e
zachodzi wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH 4).
Mieszank mineralno-asfaltow nale y dowozi na budow pojazdami samowyładowczymi w zale no ci od
post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by zabezpieczona przed
ostygni ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by czyste, a do zwil ania tych
powierzchni mo na u ywa tylko rodki antyadhezyjne niewpływaj ce szkodliwie na mieszank .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto lepiszcza podane s w tablicach 6.
Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s w tablicach 7.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto
dla ruchu KR1-KR2 [65]
Wła ciwo
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawarto lepiszcza,
minimum*)

AC5S
od
100
90
40
8
6

do
100
65
22
14

lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
od
do
100
90
100
70
90
45
60
8
22
6
14

Bmin6,0

AC11S
od
100
90
70
30
8
5

Bmin5,8

do
100
90
55
20
12,0
Bmin5,6

Tablica 7. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
Wła ciwo

Zawarto wolnych
przestrzeni
Wolne przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
Zawarto wolnych
przestrzeni
w mieszance
mineralnej

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

Metoda i warunki
badania

AC5S

AC8S

AC11S

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

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderze

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

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderze

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

VMAmin14

VMAmin14

VMAmin14

PN-EN 12697-12
[35],
Odporno na
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w
ITSR90
ITSR90
ITSR90
działanie wody a)
2×35 uderze
40°C z jednym
cyklem zamra ania,
badanie w 25°C
a)
Ujednolicon procedur badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow nale y wytwarza na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z recept robocz , a urz dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dokładno ci ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperatur wła ciw do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
by wy sza o wi cej ni 30oC od najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 10. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Asfalt 70/100
od 140 do 180
PMB 45/80-55
od 130 do 180
PMB 45/80-65
od 130 do 180
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Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
mi dzy sob deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, wła ciwo ci obj to ciowe) z
zachowaniem braku ró nic w ich wła ciwo ciach.
5.4. Przygotowanie podło a
Podło e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi ca lub stara warstwa cieralna) pod warstw cieraln z
betonu asfaltowego powinno by na całej powierzchni:
ustabilizowane i no ne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało ci lu nego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podło a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówno ci nale y przyj dane z
pomiaru równo ci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równo
podłu na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi
publiczne [67]. W wypadku podło a z warstwy starej nawierzchni, nierówno ci nie powinny przekracza warto ci
podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówno ci podło a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łat 4metrow lub równowa n metod ) [65]
Maksymalna nierówno podło a pod
Klasa drogi
Element nawierzchni
warstw cieraln [mm]
A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł czania i
6
wył czania
GP
Jezdnie ł cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
8
G
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł czania i wył czania,
postojowe, jezdnie ł cznic, utwardzone pobocza
8
Z, L, D
Pasy ruchu
9
Je eli nierówno ci s wi ksze ni dopuszczalne, to nale y wyrówna podło e.
Rz dne wysoko ciowe podło a oraz urz dze usytuowanych w nawierzchni lub j ograniczaj cych powinny
by zgodne z dokumentacj projektow . Z podło a powinien by zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podło a nale y usun . Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepno ci warstw wg punktu 5.7.
Nierówno ci podło a (w tym powierzchni istniej cej warstwy cieralnej) nale y wyrówna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podło u łaty z materiału o mniejszej sztywno ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nale y usun , a powstałe w ten sposób ubytki wypełni materiałem o wła ciwo ciach zbli onych do materiału
podstawowego (np. wypełni betonem asfaltowym).
W celu polepszenia poł czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło a
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.
Je eli podło e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podło u nale y wypełni odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podło u wykazuj cym zniszczenia w postaci siatki sp ka zm czeniowych lub sp ka poprzecznych zaleca
si stosowanie membrany przeciwsp kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci
In yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci wła ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z
recept . W tym celu nale y zaprogramowa otaczark zgodnie z recept robocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank . Do bada nale y pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si oceniania dokładno ci pracy otaczarki oraz prawidłowo ci składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw segregacj kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki nale y zgromadzi w silosie lub załadowa
na samochód. Próbki do bada nale y pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z metod okre lon w PN-EN 12697-27
[39]. Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przyst pieniem do wykonania warstwy cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem u ci lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zag szczania.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosi co najmniej 500 m2, a długo co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien u y takich materiałów oraz sprz tu jakie zamierza stosowa do wykonania warstwy cieralnej.
Wykonawca mo e przyst pi do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera technologii wbudowania i
zag szczania oraz wyników z odcinka próbnego.
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5.7. Poł czenie mi dzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwało ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia poł czenia mi dzy warstwami i
ich współpracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem.
Podło e powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie poł czenia mi dzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podło a (np. z warstwy wi cej asfaltowej), przed uło eniem warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego powinno by wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2,
przy czym:
zaleca si stosowa emulsj modyfikowan polimerem,
ilo emulsji nale y dobra z uwzgl dnieniem stanu podło a oraz porowato ci mieszanki ; je li mieszanka ma wi ksz
zawarto wolnych przestrzeni, to nale y u y wi ksz ilo lepiszcza do skropienia, które po uło eniu warstwy
cieralnej uszczelni j .
Skrapianie podło a nale y wykonywa równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si skrapianie r czne lanc w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy
urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione podło e nale y wył czy z ruchu publicznego przez zmian organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło e powinno by skropione 0,5 h przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp zamontowan na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mo na wbudowywa na podło u przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow asfaltow nale y wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by ni sza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura
otoczenia mo e by ni sza w wypadku stosowania ogrzewania podło a. Nie dopuszcza si układania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur mieszania i
wbudowania nale y indywidualnie okre li wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przyst pieniem do robót
w czasie robót
Warstwa cieralna o grubo ci 3 cm
0
+5
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm
+5
+10
Wła ciwo ci wykonanej warstwy powinny spełnia warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wła ciwo ci warstwy AC [65]
Projektowana grubo
Wska nik zag szczenia
Zawarto wolnych
Typ i wymiar
warstwy technologicznej
[%]
przestrzeni w warstwie
mieszanki
[cm]
[%(v/v)]
AC5S, KR1-KR2
2,0 ÷ 4,0
97
1,0 ÷ 4,0
AC8S, KR1-KR2
2,5 ÷ 5,0
97
1,0 ÷ 4,0
AC11S, KR1-KR2
3,0 ÷ 5,0
98
1,0 ÷ 4,0
AC8S, KR3-KR4
2,5÷4,5
97
2,0÷5,0
AC11S, KR3-KR4
3,0 ÷ 5,0
98
2,0÷5,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by wbudowywana rozkładark wyposa on w układ
automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj projektow . W
miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si wbudowywanie r czne.
Grubo wykonywanej warstwy powinna by sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny by równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nale y stosowa walce drogowe stalowe gładkie z mo liwo ci wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.
5.9. Poł czenia technologiczne
Poł czenia technologiczne nale y wykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj
zgodno ci, aprobat techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykona własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez
In yniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dziel si na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jako materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj wymagania
okre lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn staranno ci i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie w stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny nale y niezwłocznie usun .
Wyniki bada Wykonawcy nale y przekazywa zleceniodawcy na jego danie. In ynier mo e zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie bada Wykonawcy. W razie zastrze e In ynier mo e przeprowadzi badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres bada Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilo ci materiałów lub grubo ci wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jako ci wykonania poł cze technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj wymagania okre lone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s podstaw odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada na miejscu budowy zajmuje si
In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj si równie wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj bada kontrolnych [65]
Lp.
Rodzaj bada
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawarto lepiszcza
1.3
Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego
1.4
G sto i zawarto wolnych przestrzeni próbki
2
Warstwa asfaltowa
2.1
Wska nik zag szczenia a)
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równo
2.4
Grubo lub ilo materiału
2.5
Zawarto wolnych przestrzeni a)
2.6
Wła ciwo ci przeciwpo lizgowe
a)
do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
mo e zosta zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo da przeprowadzenia bada kontrolnych dodatkowych.
In ynier i Wykonawca decyduj wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych
ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada kontrolnych nie mo e by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgl dniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków cz ciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitra owe
Badania arbitra owe s powtórzeniem bada kontrolnych, co do których istniej uzasadnione w tpliwo ci ze
strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada ).
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Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywało
bada kontrolnych.
Koszty bada arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy
przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie bada arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika
zag szczenia nale y zło y w ci gu 2 miesi cy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiaj cego.
6.4. Wła ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warto ci odchyłek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si warto ci dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, dokładno metod bada oraz
odst pstwa uwarunkowane metod pracy.
Wła ciwo ci materiałów nale y ocenia na podstawie bada pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo warstwy oraz ilo materiału
Grubo wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo wbudowanego materiału na
okre lon powierzchni (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog odbiega od projektu o warto ci podane w
tablicy 15.
W wypadku okre lania ilo ci materiału na powierzchni i redniej warto ci grubo ci warstwy z reguły nale y
przyj za podstaw cały odcinek budowy. In ynier ma prawo sprawdza odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy
powinien zawiera co najmniej jedn dzienn działk robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj te same
wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubo warstwy lub warstw przyjmuje si redni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznacze
grubo ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubo ci warstwy oraz ilo ci materiału na okre lonej powierzchni, [%] [65]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa ACa)
A – rednia z wielu oznacze grubo ci oraz ilo ci
1. – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni 6000 m2 lub
– droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni 1000 m2 lub
10
– warstwa cieralna, ilo wi ksza ni 50 kg/m2
2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa cieralna, ilo wi ksza ni 50 kg/m2
15
B – Pojedyncze oznaczenie grubo ci
25
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest układana z opó nieniem, warto z wiersza B
odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto 25%,
a do ł cznej grubo ci warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci wolnych przestrzeni,
nie mo e przekroczy warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia
danej wła ciwo ci. Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, okre lona w tablicy 13, nie mo e wykroczy
poza warto ci dopuszczalne wi cej ni 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj ± 0,5%.
6.4.2.5. Równo podłu na i poprzeczna
Pomiary równo ci podłu nej nale y wykonywa w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równo ci podłu nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy szych klas nale y
stosowa metod pomiaru umo liwiaj c obliczanie wska nika równo ci IRI. Warto IRI oblicza si dla odcinków o
długo ci 50 m. Dopuszczalne warto ci wska nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre lono w
rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67].
Do oceny równo ci podłu nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów
nale y stosowa metod z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej, mierz c wysoko
prze witu w połowie długo ci łaty. Pomiar wykonuje si nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana równo podłu na jest
okre lona przez warto odchylenia równo ci (prze witu), które nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie
równo ci rozumie si najwi ksz odległo mi dzy łat a mierzon powierzchni .
Przed upływem okresu gwarancyjnego warto ci wska nika równo ci IRI warstwy cieralnej nawierzchni drogi
klasy G i dróg wy szych klas nie powinny by wi ksze ni podane w tablicy 23. Badanie wykonuje si według
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym ladzie koła.
Tablica 16. Dopuszczalne warto ci wska nika równo ci podłu nej IRI warstwy cieralnej wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego [65]
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Klasa drogi
A, S
GP
G

Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł czania i
wył czania
Jezdnie ł cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł czania i wył czania,
postojowe, jezdnie ł cznic, utwardzone pobocza

Warto ci wska nika IRI [mm/m]
2,9
3,7
4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto odchylenia równo ci podłu nej warstwy cieralnej nawierzchni
dróg klasy Z i L nie powinna by wi ksza ni 8 mm. Badanie wykonuje si według procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.
Do oceny równo ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa
metod z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu łaty i klina. Pomiar nale y
wykonywa w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana równo poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego warto odchylenia równo ci poprzecznej warstwy cieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna by wi ksza ni podana w tablicy 17. Badanie wykonuje
si według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne warto ci odchyle równo ci poprzecznej warstwy cieralnej wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego [65]
Warto ci odchyle równo ci
Klasa drogi
Element nawierzchni
poprzecznej [mm]
A, S
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł czania i wył czania
6
GP
Jezdnie ł cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
8
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł czania i wył czania, postojowe,
G
jezdnie ł cznic, utwardzone pobocza
8
Z, L, D
Pasy ruchu
9
6.4.2.6. Wła ciwo ci przeciwpo lizgowe
Przy ocenie wła ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy szych klas powinien by
okre lony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym po lizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni co 50 m na nawierzchni
zwil anej wod w ilo ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by przeliczany na warto przy 100% po lizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar wła ciwo ci przeciwpo lizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za
miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje si ró nic warto ci redniej E( ) i odchylenia standardowego D: E( ) – D.
Długo odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna by wi ksza ni 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym
odcinku nie powinna by mniejsza ni 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na
wykona pomiarów z pr dko ci 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre ł cznice), poszczególne
wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny by ni sze ni 0,47, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne warto ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67].
Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by on
zrealizowany z najmniejszym mo liwym opó nieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny by mniejsze
ni podane w tablicy 18. W wypadku bada na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzy owa poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny by ni sze ni 0,44, przy pr dko ci
pomiarowej 30 km/h.
Tablica 18. Dopuszczalne warto ci miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego [65]
Miarodajny współczynnik tarcia przy pr dko ci
zablokowanej opony wzgl dem nawierzchni
Klasa drogi
Element nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
0,37
A, S
Pasy: wł czania i wył czania, jezdnie ł cznic
0,44
GP, G, Z
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza
0,36
6.4.2.7. Pozostałe wła ciwo ci warstwy asfaltowej
Szeroko warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si ró ni od szeroko ci projektowanej
o wi cej ni ± 5 cm.
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu nej i kraw dziach, powinny by
zgodne z dokumentacj projektow z dopuszczaln tolerancj
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie mo e przekracza przedziału dopuszczalnych odchyle . Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m,
nie powinno ró ni si od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
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Zł cza podłu ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by równe i zwi zane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by w jednym poziomie.
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam i
wykrusze .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Je li warunki umowy przewiduj dokonywanie potr ce , to Zamawiaj cy mo e w razie niedotrzymania
warto ci dopuszczalnych dokona potr ce według zasad okre lonych w WT-2 [65] pkt 9.2.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podło a,
dostarczenie materiałów i sprz tu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m asfaltow kraw dzi urz dze obcych i kraw ników,
rozło enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne 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-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materiałów wyst puj cych w niniejszej ST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alkaliów
w cemencie
3. PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Cz
2: Metody bada
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych wła ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc
wska nika płasko ci
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
4: Oznaczanie kształtu ziaren –
Wska nik kształtu
8. PN-EN 933-5
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
6: Ocena wła ciwo ci
powierzchni – Wska nik przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych cz stek –
Badania bł kitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
10: Ocena zawarto ci drobnych
cz stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania
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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.

32.

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

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.

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

odporno ci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie g sto ci
nasypowej i jamisto ci
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
5: Oznaczanie
zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw –Cz
6: Oznaczanie
g sto ci ziaren i nasi kliwo ci
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
7: Oznaczanie
g sto ci wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
8: Oznaczanie
polerowalno ci kamienia
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
1: Oznaczanie mrozoodporno ci
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda Pier cie i
Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych –
Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało ci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwało ci podczas magazynowania metod pozostało ci na sicie
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
4: Oznaczanie podatno ci
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo ci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz
1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wpływem
ciepła i powietrza – Cz
1: Metoda RTFOT
Jw. Cz
3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod hydrostatyczn
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
11: Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
12: Okre lanie wra liwo ci na wod
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepko ciomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale 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 – Cz
1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz
1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz
20: Badanie typu
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49.

PN-EN 13179-1

Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz
1:
Badanie metod Pier cienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2
Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz
2:
Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów
modyfikowanych
52. PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
53. PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod
pomiaru ci gliwo ci
54. PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod testu
wahadłowego
55. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych asfaltów –
Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
60. PN-EN 14188-1
Wypełniacze zł czy i zalewy – Cz
1: Specyfikacja zalew na gor co
61. PN-EN 14188-2
Wypełniacze zł czy i zalewy – Cz
2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale na drogach
publicznych, Warszawa 2008
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI

CA.

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wykonywanej w ramach
przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 grubo ci 5 cm dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowi zany jest prowadzi Zakładow kontrol produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj ca si z jednej lub kilku warstw słu cych do przejmowania i rozkładania
obci e od ruchu pojazdów na podło e.
1.4.2. Warstwa wi ca – warstwa nawierzchni mi dzy warstw cieraln a podbudow .
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo ci, uło ona na istniej cej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do uło enia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyró niaj ce t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl du na najwi kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci głym lub nieci głym
tworzy struktur wzajemnie klinuj c si .
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony
zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielko ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D 2 mm, którego wi ksza cz
pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego wi ksza cz
przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa si z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany –
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz stkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
- beton asfaltowy do warstwy wi cej i wyrównawczej
PMB
- polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
d
- dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
C
- kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
- wła ciwo
u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined;
producent mo e jej nie okre la ),
TBR
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi zany),
MOP
- miejsce obsługi podró nych.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
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2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nale y stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa
inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
Polimeroasfalt
KR1 – KR2
AC11W,AC16W
50/70
KR3 – KR4
AC16W,AC22W
35/50, 50/70
PMB 25/55-60
KR5 – KR6
AC16W AC22W
35/50
PMB 25/55-60
Asfalty drogowe powinny spełnia wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełnia wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Metoda
Lp.
Wła ciwo ci
badania
WŁA CIWO CI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426 [21]
2
Temperatura mi knienia
°C
PN-EN 1427 [22]
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
nie mniej ni
4
Zawarto składników
rozpuszczalnych,
% m/m
PN-EN 12592 [28]
nie mniej ni
5
Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost),
% m/m
PN-EN 12607-1 [31]
nie wi cej ni
6
Pozostała penetracja po starzeniu,
%
PN-EN 1426 [21]
nie mniej ni
7
Temperatura mi knienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie mniej ni
WŁA CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawarto parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
nie wi cej ni
9
Wzrost temp. mi knienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie wi cej ni
10 Temperatura łamliwo ci Fraassa, nie
°C
PN-EN 12593 [29]
wi cej ni

Rodzaj asfaltu
35/50
50/70
35÷50
50÷58
240

50÷70
46÷54
230

99

99

0,5

0,5

53

50

52

48

2,2

2,2

8

9

-5

-8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltów
modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaganie
Metoda
Jednostk
Wła ciwo
podstawowe
badania
a
25/55 – 60
wymaga
klasa
nie
1
2
3
4
5
6
Konsystencja w
po rednich
Penetracja
PN-EN 1426 [21]
0,1 mm
25-55
3
temperaturach
w 25°C
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich temperaturach Temperatura mi knienia
PN-EN 1427 [22]
°C
60
6
eksploatacyjnych
Siła rozci gania (mała
PN-EN 13589 [55]
2w
J/cm2
3
pr dko rozci gania)
PN-EN 13703 [57]
5°C
Siła rozci gania w 5°C (du a
PN-EN 13587 [53]
Kohezja
J/cm2
NPDa
0
pr dko rozci gania)
PN-EN 13703 [57]
Wahadło Vialit (metoda
PN-EN 13588 [54]
J/cm2
NPDa
0
uderzenia)
Stało kon
Zmiana masy
%
0,5
3
systencji (Odporno
Pozostała penetracja
PN-EN 1426 [21]
%
40
3
na starzenie wg PN-EN
Wzrost temperatury
PN-EN 1427 [22]
°C
8
3
12607-1 lub -3 [31]
mi knienia
91

Inne wła ciwo ci

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

235

3

Temperatura łamliwo ci

PN-EN 12593 [29]

°C

-12

6

Nawrót spr ysty w 25°C
Nawrót spr ysty w 10°C

PN-EN 13398 [51]

%

50
NPDa

5
0

PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9

°C

TBRb

1

Zakres plastyczno ci

Stabilno magazynowania.
PN-EN 13399 [52]
Ró nica temperatur
PN-EN 1427 [22]
mi knienia
Wymagania
Stabilno magazynowania.
PN-EN 13399 [52]
dodatkowe
Ró nica penetracji
PN-EN 1426 [21]
Spadek temperatury
PN-EN 12607-1
mi knienia po starzeniu wg
[31]
PN-EN 12607-1 lub -3 [31]
PN-EN 1427 [22]
Nawrót spr ysty w 25°C po
starzeniu wg PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-1
lub -3 [31]
[31]
Nawrót spr ysty w 10°C po
PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN-EN 12607-1
lub -3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (wła ciwo u ytkowa nie okre lana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

°C

5

2

0,1 mm

NPDa

0

°C

TBRb

1

50

4

NPDa

0

%

Składowanie asfaltu drogowego powinno si odbywa w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiada automatyczny system grzewczy z tolerancj ± 5°C oraz
układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z
termostatem kontroluj cym temperatur z dokładno ci ± 5°C. Zaleca si wyposa enie zbiornika w mieszadło. Zaleca
si bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale y stosowa kruszywo według PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny
spełnia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – cz
2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.
Składowanie kruszywa powinno si odbywa w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło e składowiska musi by równe, utwardzone i
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si odbywa w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji.
2.4. rodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj cego
odpowiedni przyczepno (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie
wody, nale y dobra i zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto
przyczepno ci okre lona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia poł cze i kraw dzi
Do uszczelnienia poł cze technologicznych (tj. zł czy podłu nych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych poł czenia ró nych materiałów lub poł czenie warstwy
asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j ograniczaj cymi, nale y stosowa :
materiały termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsj asfaltow według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubo materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi :
nie mniej ni 10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej ni 15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metod na gor co”. Dopuszcza si inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
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2.6. Materiały do zł czenia warstw konstrukcji
Do zł czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw cieraln ) nale y stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsj asfaltow mo na składowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa emulsji do opakowa i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci głym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci układanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gładkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprz t drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt nale y przewozi w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz nale y przewozi w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien by przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umo liwiaj cych rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa mo e by transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, e nie b d korodowały pod wpływem emulsji i nie b d powodowały jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa do transportu opakowa z metali lekkich (mo e
zachodzi wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH 4).
Mieszank mineralno-asfaltow nale y dowozi na budow pojazdami samowyładowczymi w zale no ci od
post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by zabezpieczona przed
ostygni ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by czyste, a do zwil ania tych
powierzchni mo na u ywa tylko rodki antyadhezyjne niewpływaj ce szkodliwie na mieszank .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto lepiszcza podane s w tablicach 5
Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s w tablicach 6
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi cej i
wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Wła ciwo
AC11W
AC16W
AC16W
AC22W
KR1-KR2
KR1-KR2
KR3-KR6
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
od
do
od
do
31,5
100
22,4
100
100
90
100
16
100
90
100
90
100
65
90
11,2
90
100
65
80
70
90
8
60
85
55
85
45
70
2
30
55
25
55
25
50
20
45
0,125
6
24
5
15
4
12
4
12
0,063
3,0
8,0
3,0
8,0
4,0
10,0
4,0
10,0
93

Zawarto lepiszcza,
Bmin4,6
Bmin4,4
Bmin4,4
Bmin4,2
minimum*)
*)
Minimalna zawarto lepiszcza jest okre lona przy zało onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je eli
stosowana mieszanka mineralna ma inn g sto ( d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci lepiszcza podan
2 , 650

warto

nale y pomno y przez współczynnik

według równania:
d

Tablica 6. Wymagane wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi
KR1 ÷ KR2 [65]
Warunki
zag szczania wg
Wła ciwo
Metoda i warunki badania
PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto wolnych
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33],
przestrzeni
2×50 uderze
p. 4
Wolne przestrzenie
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33],
wypełnione lepiszczem
2×50 uderze
p. 5
Zawarto wolnych
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33],
przestrzeni w mieszance
2×50 uderze
p. 5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
Odporno na działanie
C.1.1,ubijanie,
jednym cyklem zamra ania,
wody
2×35 uderze
a)

cej i wyrównawczej, dla ruchu

AC11W

AC16W

Vmin 3,0
Vmax 6,0
VFBmin 65
VFBmin 80

Vmin 3,0
Vmax 6,0
VFBmin 60
VFBmin 80

VMAmin 14

VMAmin 14

ITSR80

ITSR80

badanie w 25°C
a) Ujednolicon procedur badania odporno ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał czniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow nale y wytwarza na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z recept robocz , a urz dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dokładno ci ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperatur wła ciw
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by wy sza o wi cej ni 30°C od
najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najni sza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 12. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50
od 155 do 195
Asfalt 50/70
od 140 do 180
PMB 25/55-60
od 140 do 180
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
mi dzy sob deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, wła ciwo ci obj to ciowe) z
zachowaniem braku ró nic w ich wła ciwo ciach.
5.4. Przygotowanie podło a
Podło e (podbudowa lub stara warstwa cieralna) pod warstw wi c lub wyrównawcz z betonu
asfaltowego powinno by na całej powierzchni:
ustabilizowane i no ne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało ci lu nego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podło a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówno ci nale y przyj dane z
pomiaru równo ci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równo
podłu na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi
publiczne [67]. W wypadku podło a z warstwy starej nawierzchni, nierówno ci nie powinny przekracza warto ci
podanych w tablicy 13.
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Tablica 13. Maksymalne nierówno ci podło a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łat 4metrow lub równowa n metod ) [65]
Maksymalna nierówno
Klasa drogi
Element nawierzchni
podło a pod warstw wi c
[mm]
A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł czania i wył czania
9
GP
Jezdnie ł cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
10
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł czania i wył czania, postojowe,
G
jezdnie ł cznic, utwardzone pobocza
10
Z, L, D
Pasy ruchu
12
Je eli nierówno ci s wi ksze ni dopuszczalne, to nale y wyrówna podło e.
Rz dne wysoko ciowe podło a oraz urz dze usytuowanych w nawierzchni lub j ograniczaj cych powinny
by zgodne z dokumentacj projektow . Z podło a powinien by zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podło a nale y usun . Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepno ci warstw wg punktu 5.7.
Nierówno ci podło a (w tym powierzchni istniej cej warstwy cieralnej) nale y wyrówna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podło u łaty z materiału o mniejszej sztywno ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nale y usun , a powstałe w ten sposób ubytki wypełni materiałem o wła ciwo ciach zbli onych do materiału
podstawowego (np. wypełni betonem asfaltowym).
W celu polepszenia poł czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło a
powinna by w ocenie wizualnej chropowata. Je eli podło e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne
rodki nale y podj przed wykonaniem warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podło u nale y wypełni odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podło u wykazuj cym zniszczenia w postaci siatki sp ka zm czeniowych lub sp ka poprzecznych zaleca
si stosowanie membrany przeciwsp kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci
In yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci wła ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z
recept . W tym celu nale y zaprogramowa otaczark zgodnie z recept robocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank . Do bada nale y pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si oceniania dokładno ci pracy otaczarki oraz prawidłowo ci składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw segregacj kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki nale y zgromadzi w silosie lub załadowa
na samochód. Próbki do bada nale y pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z metod okre lon w PN-EN 12697-27
[39].
Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przyst pieniem do wykonania warstwy wi cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem u ci lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zag szczania.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosi co najmniej 500 m2, a długo co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien u y takich materiałów oraz sprz tu jakie zamierza stosowa do wykonania warstwy.
Wykonawca mo e przyst pi do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera technologii wbudowania i
zag szczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Poł czenie mi dzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwało ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia poł czenia mi dzy warstwami i
ich współpracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem.
Podło e powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie poł czenia mi dzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podło a (np. podbudowa asfaltowa), przed uło eniem warstwy wi cej z betonu
asfaltowego powinno by wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy
czym:
zaleca si stosowa emulsj modyfikowan polimerem,
ilo emulsji nale y dobra z uwzgl dnieniem stanu podło a oraz porowato ci mieszanki ; je li mieszanka ma wi ksz
zawarto wolnych przestrzeni, to nale y u y wi ksz ilo lepiszcza do skropienia, które po uło eniu warstwy
cieralnej uszczelni j .
Skrapianie podło a nale y wykonywa równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si skrapianie r czne lanc w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy
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urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione podło e nale y wył czy z ruchu publicznego przez zmian organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło e powinno by skropione 0,5 h przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp zamontowan na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mo na wbudowywa na podło u przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow asfaltow nale y wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by ni sza od temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura
otoczenia mo e by ni sza w wypadku stosowania ogrzewania podło a. Nie dopuszcza si układania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur mieszania i
wbudowania nale y indywidualnie okre li wymagane warunki otoczenia.
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wi cej lub wyrównawczej z betonu
asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przyst pieniem do robót
w czasie robót
Warstwa wi ca
0
+2
Warstwa wyrównawcza
0
+2
Wła ciwo ci wykonanej warstwy powinny spełnia warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wła ciwo ci warstwy AC [65]
Projektowana
Wska nik
Zawarto wolnych
Typ i wymiar
grubo warstwy
zag szczenia
przestrzeni w
mieszanki
technologicznej
[%]
warstwie
[cm]
[%(v/v)]
AC11W, KR1÷KR2 E)
4,0 ÷ 10,0
98
3,0 ÷ 6,0
AC16W, KR1÷KR2 E)
5,0 ÷ 10,0
98
3,0 ÷ 6,0
AC16P, KR3÷KR6 E)
5,0 ÷ 10,0
98
4,0 ÷ 7,0
AC22P, KR3÷KR6 E)
7,0 ÷ 10,0
98
4,0 ÷ 7,0
AC16P, KR3÷KR4 F)
5,0 ÷ 10,0
98
3,0 ÷ 7,0
AC22P, KR3÷KR4 F)
7,0 ÷ 10,0
98
3,0 ÷ 7,0
AC16P, KR5÷KR6 F)
5,0 ÷ 10,0
98
4,0 ÷ 7,0
AC22P, KR5÷KR6 F)
7,0 ÷ 10,0
98
4,0 ÷ 7,0
E)
projektowanie empiryczne,
F)
projektowanie funkcjonalne
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by wbudowywana rozkładark wyposa on w układ
automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj projektow . W
miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si wbudowywanie r czne.
Grubo wykonywanej warstwy powinna by sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny by równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nale y stosowa walce drogowe stalowe gładkie z mo liwo ci wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
5.9. Poł czenia technologiczne
Poł czenia technologiczne nale y wykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj
zgodno ci, aprobat techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykona własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez
In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dziel si na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jako materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
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uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj wymagania
okre lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn staranno ci i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie w stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny nale y niezwłocznie usun .
Wyniki bada Wykonawcy nale y przekazywa In ynierowi na jego danie. In ynier mo e zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie bada Wykonawcy. W razie zastrze e In ynier mo e przeprowadzi badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres bada Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilo ci materiałów lub grubo ci wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jako ci wykonania poł cze technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj wymagania okre lone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s podstaw odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada na miejscu budowy zajmuje si
In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj si równie wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaj bada kontrolnych [65]
Lp.
Rodzaj bada
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawarto lepiszcza
1.3
Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego
1.4
G sto i zawarto wolnych przestrzeni próbki
2
Warstwa asfaltowa
2.1
Wska nik zag szczenia a)
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równo
2.4
Grubo lub ilo materiału
2.5
Zawarto wolnych przestrzeni a)
2.6
Wła ciwo ci przeciwpo lizgowe
a)
do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
mo e zosta zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo da przeprowadzenia bada kontrolnych dodatkowych.
In ynier i Wykonawca decyduj wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada kontrolnych nie mo e
by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzgl dniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków cz ciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitra owe
Badania arbitra owe s powtórzeniem bada kontrolnych, co do których istniej uzasadnione w tpliwo ci ze
strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada ).
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywało
bada kontrolnych.
Koszty bada arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy
przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie bada arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika
zag szczenia nale y zło y w ci gu 2 miesi cy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiaj cego.
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6.4. Wła ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warto ci odchyłek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si warto ci dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, dokładno metod bada oraz
odst pstwa uwarunkowane metod pracy.
Wła ciwo ci materiałów nale y ocenia na podstawie bada pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo warstwy oraz ilo materiału
Grubo wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo wbudowanego materiału na
okre lon powierzchni (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog odbiega od projektu o warto ci podane w
tablicy 17.
W wypadku okre lania ilo ci materiału na powierzchni i redniej warto ci grubo ci warstwy z reguły nale y
przyj za podstaw cały odcinek budowy. In ynier ma prawo sprawdza odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy
powinien zawiera co najmniej jedn dzienn działk robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj te same
wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubo warstwy lub warstw przyjmuje si redni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznacze
grubo ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym.
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubo ci warstwy oraz ilo ci materiału na okre lonej powierzchni, [%] [65]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa ACa)
A – rednia z wielu oznacze grubo ci oraz ilo ci
1. – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni 6000 m2 lub
– droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni 1000 m2
10
lub
2. – mały odcinek budowy
15
B – Pojedyncze oznaczenie grubo ci
15
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest układana z opó nieniem, warto z wiersza B
odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto
25%, a do ł cznej grubo ci warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci wolnych przestrzeni,
nie mo e przekroczy warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia
danej wła ciwo ci.
Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj tkowo
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie mo e wykroczy poza warto ci dopuszczalne podane w p. 5.2
o wi cej ni 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj ± 0,5%.
6.4.2.5. Równo podłu na i poprzeczna
Do oceny równo ci podłu nej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y
stosowa metod z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu łaty i klina, mierz c
wysoko prze witu w połowie długo ci łaty. Pomiar wykonuje si nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana równo
podłu na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi
publiczne [67].
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y
stosowa metod z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu łaty i klina. Pomiar nale y
wykonywa w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana równo poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe wła ciwo ci warstwy asfaltowej
Szeroko warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si ró ni od szeroko ci projektowanej
o wi cej ni ± 5 cm.
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu nej i kraw dziach, powinny by
zgodne z dokumentacj projektow z dopuszczaln tolerancj
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie mo e przekracza przedziału dopuszczalnych odchyle .
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni si od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Zł cza podłu ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by równe i zwi zane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by w jednym poziomie.
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Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam i
wykrusze .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Je li warunki umowy przewiduj dokonywanie potr ce , to Zamawiaj cy mo e w razie niedotrzymania
warto ci dopuszczalnych dokona potr ce według zasad okre lonych w WT-2 [65] pkt 9.2.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podło a,
dostarczenie materiałów i sprz tu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m asfaltow kraw dzi urz dze obcych i kraw ników,
rozło enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprz tu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz ST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne 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-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materiałów wyst puj cych w niniejszej ST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alkaliów
w cemencie
3. PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Cz
2: Metody bada
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych wła ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc
wska nika płasko ci
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
4: Oznaczanie kształtu ziaren –
Wska nik kształtu
8. PN-EN 933-5
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
6: Ocena wła ciwo ci
powierzchni – Wska nik przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych cz stek –
Badania bł kitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
10: Ocena zawarto ci drobnych
cz stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania
odporno ci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie g sto ci
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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.

32.

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

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.

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

nasypowej i jamisto ci
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
5: Oznaczanie
zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw –Cz
6: Oznaczanie
g sto ci ziaren i nasi kliwo ci
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
7: Oznaczanie
g sto ci wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
8: Oznaczanie
polerowalno ci kamienia
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
1: Oznaczanie mrozoodporno ci
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Cz
3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda Pier cie i
Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych –
Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało ci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwało ci podczas magazynowania metod pozostało ci na sicie
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Cz
4: Oznaczanie podatno ci
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo ci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz
1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wpływem
ciepła i powietrza – Cz
1: Metoda RTFOT
Jw. Cz
3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod hydrostatyczn
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
11: Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
12: Okre lanie wra liwo ci na wod
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gor co – Cz
36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepko ciomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale 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 – Cz
1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz
1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz
20: Badanie typu

49.
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Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz

1:
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Badanie metod Pier cienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz
2:
Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów
modyfikowanych
52. PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
53. PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod
pomiaru ci gliwo ci
54. PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod testu
wahadłowego
55. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych asfaltów –
Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
60. PN-EN 14188-1
Wypełniacze zł czy i zalewy – Cz
1: Specyfikacja zalew na gor co
61. PN-EN 14188-2
Wypełniacze zł czy i zalewy – Cz
2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale na drogach
publicznych, Warszawa 2008
68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
69.
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
70.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
50.
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D – 06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i cieków w ramach
przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach krajowych w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci
Lisno.
Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z trwałym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i cieków nast puj cymi sposobami:
humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
brukowaniem;
zastosowaniem elementów prefabrykowanych;
umocnieniem biowłóknin ;
umocnieniem geosyntetykami;
wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia SST nie dotycz umocnienia zboczy skalnych (z ochron przed obwałami kamieni), skarp
wymagaj cych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wod .
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod .
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero ni tej i zwi zanej korzeniami ro linno ci trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały
zwi zała si z podło em systemem korzeniowym. Darniowanie ko uchowe wykonuje si na płask, pasami poziomymi,
układanymi w rz dach równoległych z przewi zaniem szczelin pomi dzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w
krat (krzy owe) wykonuje si w postaci pasów darniny układanych pod k tem 45o, ograniczaj cych powierzchnie
skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia si ziemi ro linn i zasiewa traw .
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca co najmniej 2% cz ci organicznych.
Humusowanie - zespół czynno ci przygotowuj cych powierzchni gruntu do obudowy ro linnej, obejmuj cy
dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dog szczeniem.
Moletowanie - proces umo liwiaj cy dog szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomoc walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Hydroobsiew - proces obejmuj cy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, rodków u y niaj cych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
1.4.8. Brukowiec - kamie narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokr glonych
kraw dziach.
1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub cieku.
1.4.10. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana technik włókninow z
równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i ro lin motylkowatych, słu ca do umacniania i
zadarniania powierzchni.
1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone technik tkack , dziewiarsk
lub włókninow , w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury w postaci
regularnej otwartej siatki wewn trznie poł czonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych),
geokompozyty (materiały zło one z ró nych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa
sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wi kszymi ni elementy składowe, z
oczkami poł czonymi w złami), geomaty z siatki (siatki ze struktur przestrzenn ), geosiatki komórkowe (z ta m
tworz cych przestrzenn struktur zbli on do plastra miodu).
1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni gruntu ciółki (np. sieczki, stró yn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i erozj .
1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny
(o podobnych parametrach
jak u ywanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i ro lin motylkowatych.
1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych osadów
ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, dora nie zabezpieczaj ca przed
erozj powierzchniow do czasu przej cia tej funkcji przez okryw ro linn .
1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub yłk na 100 kwadratów, ka dy o powierzchni 25
cm2, do okre lania procentowego udziału gatunków ro lin, po obsianiu.
1.4.16. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków obj tymi niniejsz SST s :
darnina,
ziemia urodzajna,
nasiona traw oraz ro lin motylkowatych,
brukowiec,
mech, szpilki, paliki i pale,
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,
elementy prefabrykowane,
biowłóknina i materiały do jej przytwierdzania,
geosyntetyki i materiały do ich przytwierdzania,
mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów konserwacyjnych,
osady ciekowe.
2.3. Darnina
Darnin nale y wycina z obszarów poło onych najbli ej miejsca wbudowania. Ci cie nale y przeprowadza
przy u yciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyci tej darniny, w zale no ci od gruntu na jakim b d
układane, powinny mie szeroko od 25 do 50 cm i grubo od 6 do 10 cm.
Wyci ta darnina powinna by w krótkim czasie wbudowana.
Darnin , je eli nie jest od razu wbudowana, nale y układa warstwami w stosy, stron porostu do siebie, na
wysoko nie wi ksz ni 1 m. Uło one stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczaj cych darnin przed zanieczyszczeniem, najwy ej przez 30 dni.
2.4. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze obcych.
W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci wykonanie bada w celu stwierdzenia, e ziemia urodzajna
odpowiada nast puj cym kryteriom:
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%,
zawarto fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
zawarto potasu (K2O) > 30 mg/m2,
kwasowo pH
5,5.
2.5. Nasiona traw
Wybór gatunków traw nale y dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si stosowa
mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spełniaj ce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4].
2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech
Mech u ywany przy brukowaniu powinien by wysuszony, posiada długie włókna - nie zanieczyszczone
traw , li mi i ziemi .
Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko stosu nie powinna przekracza 1 m.
2.8. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny by wykonane z gał zi, erdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by proste, ostro zaciosane. Grubo szpilek powinna wynosi od 1,5 do 2,5 cm, a długo od 20 do 30 cm.
2.9. Kruszywo
wir i mieszanka powinny odpowiada wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.10. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Składowanie cementu powinno by zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnie rowów i cieków nale y stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].
2.12. Elementy prefabrykowane
Wytrzymało , kształt i wymiary elementów powinny by zgodne z dokumentacj projektow i SST.
Kraw niki betonowe powinny odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].
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2.13. Biowłóknina
Biowłóknina oraz szpilki i kołki do jej przytwierdzania powinny odpowiada wymaganiom PN-B-12074:1998
[4]. Biowłóknina powinna zawiera mieszank nasion zalecon przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju
gruntu znajduj cego si na umacnianej powierzchni.
Biowłóknina powinna by składowana i przechowywana w belach owini tych foli , w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by niedost pne dla gryzoni.
Szpilki i kołki powinny by wykonane z gał zi, erdzi, obrzynków lub drzewa szczapowego. Grubo szpilek
powinna wynosi od 1,5 cm do 2,5 cm, a długo od 25 do 35 cm. Grubo kołków powinna wynosi od 4 cm do 6 m, a
długo od 50 cm do 60 cm. W górnym ko cu kołki powinny mie naci cia do nawini cia sznurka.
Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełnia wymagania PN-P-85012:1992
[8].
2.14. Geosyntetyki
Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nale y stosowa geosyntetyki okre lone w
dokumentacji projektowej, np.:
geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie prz dzy, włókien, filamentów, ta m) i geowłókniny
(warstwa runa lub włóknin poł czonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji),
g ste geosiatki bezw zełkowe, tj. płaskie struktury w postaci siatki o małym oczku,
geokompozyty przepuszczalne, tj. materiały zło one z ró nych geosyntetyków,
geosiatki komórkowe, tj. przestrzenne struktury zbli one wygl dem do plastra miodu,
geomaty z siatki, tj. materiały geosyntetyczne w postaci siatki ze struktur przestrzenn (odmian jest geomata
darniowa z wcze niej wyhodowan traw do natychmiastowego utworzenia ro linnego pokrycia skarpy).
Ka dy zastosowany geosyntetyk powinien posiada aprobat techniczn , wydan przez uprawnion jednostk .
Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie charakterystyk zgodn z aprobat
techniczn oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zaleca si , aby geosyntetyki były odporne na działanie
wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie si , bez rozdar , dziur i przerw ci gło ci, z odpowiedni wytrzymało ci
na rozci ganie i rozerwanie i odporno ci na działanie mikroorganizmów wyst puj cych w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mog by składowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nale y chroni przed zamoczeniem wod , zapyleniem i przed działaniem
sło ca. Przy składowaniu geosyntetyków nale y przestrzega zalece producentów.
Rolki mog by wyładowane r cznie lub za pomoc urawi i ładowarek.
2.15. Mieszanina do hydroobsiewu
Mieszanina do hydroobsiewu powinna składa si z:
przefermentowanych osadów ciekowych,
kompozycji nasion traw i ro lin motylkowatych,
ciółki, tj. substancji poprawiaj cych struktur podło a i osłaniaj cych kiełkuj ce nasiona oraz siewki (np. sieczki,
trocin, stru yn, konfetti),
popiołów lotnych, spełniaj cych rol nawozów o wydłu onym działaniu oraz odkwaszania,
nawozów mineralnych, np. gdy osady ciekowe maj mał warto nawozow .
Dopuszcza si , po zaakceptowaniu przez In yniera, stosowanie mieszaniny, w której zamiast osadów
ciekowych i popiołów lotnych znajduje si woda i substancje zabezpieczaj ce podło e przed wysychaniem i erozj
(np. emulsja asfaltowa i lateksowa).
Osady ciekowe powinny pochodzi z oczyszczalni komunalnych i powinny by przefermentowane lub
kompostowane, a zawarto metali ci kich nie mo e przekroczy na 1 kg suchej masy: 1500 mg ołowiu, 50 mg
kadmu, 25 mg rt ci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.
Skład mieszanek traw, uzale niony od rodzaju gruntu, mo e by przyjmowany według PN-B-12074:1998 [4].
Nasiona ro lin powinny spełnia wymagania PN-R-65023:1999 [9].
Emulsja asfaltowa powinna odpowiada wymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioły lotne PN-S96035:1997 [11].
Ramowy skład mieszaniny na 1 m2 hydroobsiewu powinien by nast puj cy:
przefermentowane osady ciekowe
od 12 do 30 dm3 (o 4-10% suchej masy),
kompozycje (mieszanki) nasion traw
i ro lin motylkowatych
od 0,018 do 0,03 kg,
ciółka (sieczka, stru yny, substrat torfowy)
od 0,06 do 0,10 kg,
popioły lotne
od 0,08 do 0,14 kg,
nawozy mineralne (NPK)
od 0,02 do 0,05 kg.
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji szczegółowy skład mieszaniny na podstawie:
orzeczenia wydanego po badaniach składników mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowobadawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzgl dnie,
wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku do wiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
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równiarek,
ew. walców gładkich, ebrowanych lub ryflowanych,
ubijaków o r cznym prowadzeniu,
wibratorów samobie nych,
płyt ubijaj cych,
ew. sprz tu do podwieszania i podci gania,
hydrosiewnika z ci gnikiem oraz osprz tu do agrouprawy (np. włóki obr czowo-pier cieniowej, brony chwastownika zgrzebła, wałowłóki),
cysterny z wod pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc niedost pnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport darniny
Darnin mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed obsypaniem
si ziemi ro linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu
Mech mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.2.5. Transport materiałów z drewna
Szpilki, paliki i pale mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed uszkodzeniami.
4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.7. Transport cementu
Cement nale y przewozi zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
Transport biowłókniny
Biowłóknin mo na przewozi dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj cych przed
zawilgoceniem.
Transport geosyntetyków
Geosyntetyki mo na przewozi dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj cych przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na wietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania si w rodku
transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mog cymi przebi , rozci lub je zanieczy ci , z
uwzgl dnieniem zalece producenta.
4.2.10. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekaza elementy, w których beton osi gn ł wytrzymało co najmniej 0,75 RG.
4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu
Osady pobierane z oczyszczalni cieków mo na transportowa do miejsca obsiewu:
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemno ci do 10,0 m3,
rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposa onymi w pompy pró niowe (na odległo ci do około 5 km),
w specjalnych zbiornikach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna si ga poza górn kraw d skarpy i poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo pokrycia ziemi urodzajn powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zag szczeniu, w
zale no ci od gruntu wyst puj cego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powi zania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nale y wykonywa
rowki poziome lub pod k tem 30o do 45o o gł boko ci od 3 do
5 cm, w odst pach co 0,5 do 1,0 m. Uło on
warstw ziemi urodzajnej nale y zagrabi (pobronowa ) i lekko zag ci przez ubicie r czne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw i ro linami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw
i ro lin motylkowatych
polega na:
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
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wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ciekowymi za pomoc osprz tu agrouprawowego, aby uzyska
zawarto cz ci organicznych warstwy co najmniej 1%,
obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro lin motylkowatych
i bylin w ilo ci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podło a, wystawy oraz pochylenia skarp),
naniesieniu na obsian powierzchni tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metod mulczowania
lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nale y systematycznie zrasza wod obsiane powierzchnie.
5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dora nie zabezpiecza przed erozj powierzchniow do czasu przej cia
tej funkcji przez okryw ro linn .
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna mo e by wykonana z biowłókniny, geosyntetyków, z płynnych
osadów ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metod mulczowania lub hydromulczowania.
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchni gruntu ciółki (np. sieczki, stró yn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emulsj asfaltow ) w celu ochrony przed wysychaniem i erozj , w ilo ci od 0,03 do 0,05
kg/m2.
Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które jeszcze w
stanie surowym powinny by niezwłocznie zabezpieczone przed erozj . Wła ciwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentacji projektowej, powinno by wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.
5.5. Darniowanie
Darniowanie nale y wykonywa wczesn wiosn do ko ca maja oraz we wrze niu, a w razie konieczno ci w
pa dzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstw ziemi urodzajnej.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nale y polewa wod w godzinach popołudniowych przez
okres od 2 do 3 tygodni. Mo na stosowa inne zabiegi chroni ce dar przed wysychaniem, zaakceptowane przez
In yniera.
5.5.1. Darniowanie ko uchowe
Dar układa si pasami poziomymi, rozpoczynaj c od dołu skarpy. Pas dolny powinien by oparty o element
zabezpieczaj cy podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien
by zagł biony w dno rowu lub teren na gł boko od 5 do 8 cm. Pasy darniny nale y układa tak, aby ci le przylegały
do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary nale y wypełni odpowiednio przyci tymi kawałkami darniny.
Uło on darnin nale y uklepa drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ci le do podło a.
Wykonuj c darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty
darniny nale y przybi szpilkami, w ilo ci nie mniejszej ni 16 szt./m3 i nie mniej ni 2 szt. na płat.
5.5.2. Darniowanie w krat
Umocnienie skarp przez darniowanie w krat wykonuje si na wysokich nasypach (powy ej 3,5 m).
Darniowanie w krat nale y wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod k tem 45o, krzy uj cymi si w
taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darnin kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacj projektow i
SST. Uło one w krat płaty darniny nale y uklepa ubijakiem i przybi do podło a szpilkami.
Pola okienek powinny by obsiane mieszank traw spełniaj c wymagania PN-R-65023:1999 [9].
5.6. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje si przy nachyleniu skarp wy szym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym działaniem strumieni przepływaj cej wody.
5.6.1. Przygotowanie podło a
Podło e pod brukowiec nale y przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2. Podkład
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubo ci od 10 cm do 15 cm. Podkład z grubszego
kruszywa nale y układa „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, daj cego si wyrównywa przeci ganiem
łaty, „pod łat ”. Po uło eniu podkładu nale y go lekko uklepa , ale nie ubija .
Przy umocnieniu rowów i cieków na warstwie podkładu z kruszywa mo na uło y warstw zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubo ci od 3 cm do 5 cm.

5.6.3. Kraw niki betonowe
Kraw niki betonowe stosuje si do umocnienia podstawy skarpy. Kraw niki układa si „pod sznur” tak, aby
ich górne kraw dzie wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Kraw niki układa si bezpo rednio na
wyrównanym podło u lub na podkładzie z kruszywa.
5.6.4. Palisada
Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si na gruntach słabych, plastycznych, ust puj cych
pod naciskiem skrajnych brukowców lub kraw ników.
Pale nale y wbija „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szeroko szczelin mi dzy palami
nie powinna przekracza 1 cm.
5.6.5. Układanie brukowca
Brukowiec nale y układa na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec układa si „pod sznur”
naci gni ty na palikach na wysoko od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca
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nale y rozpocz od uprzednio wykonanych oporów-kraw ników. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich
oporów nie przewiduje, nale y w pierwszej kolejno ci, po linii obwodu umocnienia, uło y brukowce najwi ksze.
Brukowiec nale y układa tak, aby szczeliny mi dzy s siednimi warstwami mijały si i nie przekraczały 3 cm, a
najwi kszy wymiar brukowca był skierowany w podkład.
Po uło eniu brukowca szczeliny nale y wypełni kruszywem i powierzchni ubi do osi gni cia wymaganego
poziomu. W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu, szczeliny nale y dokładanie wypełni
mchem, a nast pnie kruszywem
i powierzchni ubi do osi gni cia wymaganego poziomu.
W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozło onej na podkładzie z kruszywa,
szczeliny nale y wypełni zapraw cementowo-piaskow o stosunku 1:2. W okresie wi zania zaprawy cementowopiaskowej powierzchni bruku nale y osłoni matami lub warstw piasku i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
5.7. Układanie elementów prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp
i rowów s :
płyty ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
płyty ciekowe betonowe - typ trójk tny wg KPED-01.05 [14],
prefabrykaty cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].
Podło e, na którym układane b d elementy prefabrykowane, powinno by zag szczone do wska nika Is =
1,0. Na przygotowanym podło u nale y uło y podsypk cementowo-piaskow o stosunku 1:4 i zag ci do wska nika
Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nale y układa z zachowaniem spadku podłu nego i rz dnych cieku zgodnie z
dokumentacj projektow lub SST.
Spoiny pomi dzy płytami nale y wypełni zapraw cementowo-piaskow o stosunku 1:2 i utrzymywa w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
5.8. Umacnianie powierzchni biowłóknin
5.8.1. Zasady ogólne
Umacnianie powierzchni biowłóknin powinno odpowiada wymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
5.8.2. Przygotowanie powierzchni
Przygotowana powierzchnia powinna by wyrównana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi bryłami
gruntu; gleby o odczynie kwasowo ci pH > 5,5 powinny by potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny
by przykryte warstw ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zale no ci od rodzaju gruntu.
5.8.3. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów
Na skarpach wykopów biowłóknina powinna by rozwijana z beli równolegle do dolnej skarpy i przymocowywana do
podło a szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odst pach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu wi kszym od
1:2 i przy szeroko ci włókniny wi kszej ni 1,0 m nale y przymocowywa szpilkami w odst pach od 1 m do
1,5 m
tak e rodek pasa. Brzegi pasów biowłókniny powinny by układane na zakładk szeroko ci 0,1 m. Wierzchołki
wbitych szpilek nie powinny wystawa ponad biowłóknin wi cej ni 2 cm. Biowłóknin nale y rozwija i układa
lu no, zostawiaj c około 5% zapasu długo ci na kurczenie si po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopów
pasem o szeroko ci wi kszej ni 1,0 m, nale y formowa w biowłókninie poziome fałdy, ułatwiaj ce zatrzymywanie
si ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szeroko ci skarpy wi kszej ni 3 m, zaleca si układanie biowłókniny
pasami pionowymi (jak na skarpach nasypów).
5.8.4. Układanie biowłókniny na skarpach nasypów
Na skarpach nasypów wyrównan powierzchni skarpy nale y pokry warstw ziemi urodzajnej minimum 5 cm.
Biowłóknin nale y układa prostopadle do górnej kraw dzi skarpy, wykonuj c w odst pach 1 m poziome fałdy
biowłókniny szeroko ci 3 cm, zabezpieczaj ce przed zsuwaniem si ziemi pokrywaj cej włóknin i umo liwiaj ce
kurczenie si biowłókniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu nale y pozostawi zapas biowłókniny
długo ci 0,5 m. Zapas ten nale y wykorzysta do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach gł boko ci 0,2 m. W
przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zb dne. Biowłóknin
zaleca si układa i mocowa na skarpie z drabiny o długo ci równej szeroko ci skarpy uło onej na kołkach, listwach
lub erdziach, co zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza si chodzenia po wyrównanej
powierzchni skarpy przed uło eniem biowłókniny, ani po jej uło eniu. S siednie pasy biowłókniny powinny zachodzi
na siebie pasem szeroko ci 0,1 m. W pas ten nale y wbi szpilki mocuj ce biowłóknin w odst pach od 0,8 m do 1,0 m.
Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawa ponad biowłóknin wi cej ni 2 cm. W przypadku gdy nachylenie
skarpy jest wi ksze ni 1:2, a jej szeroko wi ksza ni 3 m, oprócz szpilek zaleca si u y kołków usytuowanych w
poziomych rz dach, w rodku pasów biowłókniny. Kołki nale y cz ciowo wbi , pozostawiaj c 0,1 m jego długo ci.
Na zaci cia nale y nawin sznurek polipropylenowy i wbi kołki równo z terenem, dociskaj c włóknin do skarpy.
Bezpo rednio po uło eniu i umocowaniu pasa biowłókniny nale y przysypa j , z drabiny, warstw ziemi urodzajnej o
mi szo ci od 1 cm do 2 cm.
5.8.5. Zabiegi piel gnacyjne
Piel gnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowłóknin przez 30 dni, a przy braku
opadów do sze ciu tygodni. Zraszanie nale y wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi.
Niedopuszczalne jest polewanie z w a bez urz dze rozpryskuj cych wod . Do czasu powstania zwartego zadarnienia,
umocnione powierzchnie nie powinny by zalewane dłu ej ni 3 dni. W przypadku ółkni cia traw po ich wzej ciu,
konieczne jest uzupełnienie gleby przez nawo enie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu
wegetacyjnego nale y wykonywa koszenie piel gnacyjne, po wyro ni ciu traw do wysoko ci 20 cm, a skoszon traw
usuwa z powierzchni umocnionych.
5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami
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Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiada ustaleniom dokumentacji projektowej.
Uło enie geosyntetyków na skarpie powinno by zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ci gu.
Foli , w któr s zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca si zdejmowa bezpo rednio przed układaniem. W
celu uzyskania mniejszej szeroko ci rolki mo na j przeci pił .
Z powierzchni skarpy nale y usun przedmioty mog ce spowodowa uszkodzenie geosyntetyków, np.
gał zie, korzenie, gruz, ostre ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by
wyrównana, zwłaszcza nale y wypełni zagł bienia i wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie rulonów powinno nast powa pojedynczo, bezpo rednio przed ich układaniem na
przygotowanym podło u gruntowym. Przy wi kszym zakresie robót zaleca si wykonanie projektu (rysunku),
ilustruj cego sposób układania i ł czenia rulonów, ew. szeroko ci zakładek, mocowania do podło a itp.
Geosyntetyki na skarpach mo na układa r cznie, za pomoc urawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po
uło eniu, jak równie przy silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki nale y chroni przed podrywaniem,
przytwierdzaj c je za pomoc kołków mocuj cych lub obci aj c punktowo materiałem, który ma by na nich uło ony
lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie geosyntetyków do gruntu, mo na
tego dokona np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwo dziami wbijanymi przez
podkładk w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.
Układanie geosyntetyków na skarpie mo na wykonywa , w zale no ci od zalece producenta:
równolegle do kraw dzi skarpy, rozpoczynaj c od dołu skarpy ku górze, zwracaj c uwag , aby pasmo le ce wy ej
przykrywało pasmo le ce ni ej,
od góry ku dołowi, rozwijaj c rulony po linii najwi kszego spadku z odpowiednimi zakładkami, zwykle kotwi c je u
góry i dołu skarpy w rowach kotwi cych, wypełnionych zag szczonym gruntem.
Przy układaniu geosyntetyków nale y unika jakichkolwiek przeci ga lub przesuni rozwini tej beli,
mog cych spowodowa uszkodzenie materiału.
Poł czenia rozwini tych rulonów powinny by wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w
postaci: lu nego zakładu o ustalonej jego szeroko ci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.
Zale nie od rodzaju materiału, geosyntetyk układa si , zgodnie z instrukcj producenta, przed lub po
naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi według punktów 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie według punktu 5.10.
5.10. Wykonanie hydroobsiewu
Hydroobsiew mo e by wykonywany wył cznie przez przedsi biorstwa posiadaj ce do wiadczenie w tej
technologii umacniania skarp i rowów.
Materiały u ywane do hydroobsiewu powinny odpowiada wymaganiom pktu 2,
a sprz t - pktu 3.
Je li zaistnieje potrzeba wykonania odcinka próbnego (poletka do wiadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni
przed rozpocz ciem robót (w zale no ci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mo liwo ci polewania)
Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidłowo ci przyj tego składu mieszaniny do hydroobsiewu
i równomierno ci pokrycia umacnianej powierzchni traw . Do próby Wykonawca powinien u y materiałów i sprz tu
takich, jakie b d stosowane w czasie robót umacniaj cych. Odcinek próbny powinien składa si co najmniej z dwóch
poletek o powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np. północnej) i niezacienionej (np.
południowej) skarpie.
Hydroobsiewu przy u yciu osadów ciekowych nie mo na wykonywa w strefach uj wody oraz w
odległo ci mniejszej ni 20 m od budynków i k pielisk.
Hydroobsiew powinien by wykonany mo liwie w najkrótszym czasie po zako czeniu robót ziemnych, w
okresie od 1 kwietnia do 15 pa dziernika oraz, w razie potrzeby, tu po pierwszych jesiennych przymrozkach.
Hydroobsiew nale y wykonywa przy obsiewie:
gruntów humusowanych i yznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadów ciekowych (min. 12 l/m2) o
zawarto ci 4-6% suchej masy, z dodatkiem ciółki i nasion (min. 0,03 kg/m2 suchej masy),
gruntów ubogich i bezglebowych, z dawk odwodnionych osadów ciekowych zwi kszon do 30 l/m2 przy zawarto ci
5-10% suchej masy.
Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kiełkowania nasion i w okresie pocz tkowego
rozwoju ro lin. Podlewanie mo e by potrzebne podczas długotrwałej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest
szybki efekt porostu traw.
Do zabiegów piel gnacyjnych (pratotechnicznych) nale y: koszenie (po wschodach), u y nianie (np.
nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz cinanie nierówno ci, k p oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzej ciu ro lin, ł czna powierzchnia nie poro ni tych miejsc nie powinna by wi ksza ni 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza 0,2 m2. Na
zaro ni tej powierzchni nie mog wyst powa wy łobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.3. Kontrola jako ci darniowania
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Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i
obsuni , czy poszczególne płaty darniny nie wyró niaj si barw charakteryzuj c jej nieprzydatno oraz czy szpilki
nie wystaj ponad powierzchni .
Na powierzchni ok. 1 m2 nale y sprawdzi dokładno przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i
do powierzchni gruntu.
6.4. Kontrola jako ci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. cisło uło enia uwa a si za dostateczn , je li przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wi cej ni 4% powierzchni niezabrukowanej.
6.5. Kontrola jako ci umocnie elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
wska nika zag szczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchyłka 2 cm,
odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne 1 cm,
równo ci górnej powierzchni cieku - na 100 m dopuszczalny prze wit mierzony łat
2 m - 1 cm,
dokładno ci wypełnienia szczelin mi dzy prefabrykatami - pełna gł boko .
6.6. Kontrola jako ci umocnienia powierzchni biowłóknin
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawi In ynierowi atest wyrobu, stwierdzaj cy
charakterystyk , skład mieszanki nasion ro lin i typ siedliska, dla którego przeznaczona jest biowłóknina.
Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogl dzin zewn trznych
i badaniach zgodnych z
wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].
6.7. Kontrola jako ci umocnienia powierzchni geosyntetykami
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawi In ynierowi dokumenty dopuszczaj ce wyroby
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji
zgodno ci).
Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne nale y sprawdzi w zakresie widocznych wad technologicznych i
uszkodze mechanicznych, decyduj c o ich ewentualnym zastosowaniu po usuni ciu wad (np. przez nało enie lub
naszycie łat z zakładem).
W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :
wyrównanie podło a i usuni cie z niego przedmiotów mog cych uszkadza geosyntetyki,
poprawno rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i ł czenia, zgodnie z ew. projektem
(rysunkiem) układania,
naniesienie humusu i obsianie traw lub wykonanie hydroobsiewu,
równomierno zadarnienia i równo powierzchni umocnionej.
Jako wykonanego umocnienia powinna odpowiada wymaganiom punktów 2 i 5 specyfikacji, instrukcji
producenta i aprobaty technicznej.
6.8. Kontrola jako ci wykonania hydroobsiewu
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawi In ynierowi wyniki bada składników
mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka próbnego.
Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada wymaganiom okre lonym w PN-B-12099:1997 [5],
z tym e ocen udania si zasiewu nale y przeprowadzi , gdy trawy s w fazie co najmniej trzech lub czterech listków.
Wówczas zasiana ro linno powinna by rozmieszczona równomiernie na powierzchni gruntu, pokrywaj c go nie
mniej ni 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.
W przypadku trudno ci z okre leniem g sto ci porostu przez ogl dziny, nale y przeprowadza badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesi ciu losowo wybranych miejscach.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowłóknin
i geosyntetykami,
m (metr) uło onego cieku z elementów prefabrykowanych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz
umocnienie biowłóknin i geosyntetykami obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiałów,
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ew. piel gnacja spoin,
uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m uło onego cieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
ew. wykonanie koryta,
dostarczenie i wbudowanie materiałów,
uło enie prefabrykatów,
piel gnacja spoin,
uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-B-11104:1960
2. PN-B-11111:1996
3. PN-B-11113:1996
4. PN-B-12074:1998
5. PN-B-12099:1997
6. PN-B-14501:1990
7. PN-B-19701:1997
8. PN-P-85012:1992
9.
10.
11.
12.
13.

PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Urz dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowłóknin . Wymagania i badania przy odbiorze
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
bada
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania
i ocena zgodno ci
Wyroby powro nicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
Materiał siewny. Nasiona ro lin rolniczych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki
i obrze a chodnikowe

10.2. Inne materiały
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999.
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D – 06.02.01a
PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE
KARBOWANYCH POD ZJAZDEM
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod
zjazdem w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej g sto ci (HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanego pod
zjazdem na drogi boczne.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, słu cy do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub słu cy do ruchu kołowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem – przepust (zwykle rurowy) pod urz dzonym miejscem dost pu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zarz dzaj cym drog .
1.4.4. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej g sto ci, charakteryzuj ca si dobr
odporno ci na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczon odporno ci na benzyn .
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego
zewn trzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielko ci i skoku zwoju dostosowanego
do rednicy rury.
1.4.6. Zł czka do rur – element słu cy do poł czenia dwóch odcinków rur, przy monta u przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub ruba zaciskaj ca zł czk , przy ł czeniu dwóch odcinków rur.
1.4.8. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodno materiałów z dokumentacj projektow i aprobat techniczn
Materiały do wykonania robót powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobat
techniczn IBDiM.
2.2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s :
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy ł cz ce rury, jak zł czki, paski zaciskowe
lub ruby, odpowiadaj ce wymaganiom aprobaty technicznej,
– materiał, stanowi cy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacj projektow , np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadaj ca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0÷20 mm lub 0÷31,5 mm,
– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacj projektow , np. z:
a)
brukowca, odpowiadaj cego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],
b)
betonowej kostki brukowej, odpowiadaj cej wymaganiom SST D-05.03.23a [5],
c)
geosyntetyków (np. geowłóknin, geosiatek, geomat), odpowiadaj cych wymaganiom aprobat
technicznych i SST D-06.01.01 [6].
2.2.3. Składowanie materiałów
Rury polietylenowe oraz zł czki i paski zaciskowe nale y przechowywa tak, aby nie uległy mechanicznemu
uszkodzeniu.
Podło e, na którym składuje si rury, musi by równe, umo liwiaj ce spoczywanie rury na karbach na całej
długo ci rury. Rury mo na składowa warstwowo do wysoko ci max. 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca si
układa warstwami prostopadłymi wzgl dem siebie. Układanie mo na wykonywa z podpórkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegaj cymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi by taki, aby nie wyst pował zbyt du y
nacisk na s siednie warstwy rur, mog cy spowodowa ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie
powinien przekracza 2 lat.
Składowanie innych materiałów powinno odpowiada wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie
2.2.2.
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak np.:
– kopark chwytakow na podwoziu g sienicowym o pojemno ci ły ki 0,4 m3,
– ubijakiem spalinowym, płyt wibracyjn , walcem lub innym sprz tem zag szczaj cym,
– sprz tem transportowym,
– sprz tem do rozładunku rur, jak lekkim sprz tem d wigowym, wózkami widłowymi (rozładunek mo e te by
wykonywany r cznie).
Uwaga: W czasie rozładunku rur nale y zwraca uwag , eby nie uszkodzi karbów, np. przez zbyt energiczne
wyci ganie rur, co powoduje tarcie karbów o podło e.
Sprz t powinien odpowiada wymaganiom okre lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przez In yniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie i drobne przedmioty mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nale y uło y równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczy przed
mo liwo ci przesuwania si podczas transportu. Nie nale y dopu ci , aby wi cej ni 1 m rury wystawał poza obrys
rodka transportowego.
Geosyntetyki nale y zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, na wietleniem,
chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mog cymi je przebi lub rozci .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by zgodny z dokumentacj projektow i ST. W przypadku braku
wystarczaj cych danych mo na korzysta z ustale podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zał cznikach.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopów, np. pod ław ,
3. wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki),
4. uło enie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagaj cych poł czenia kolejnych dwóch rur
zł czk ,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wyko czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskaza In yniera:
ustali lokalizacj robót,
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia
danych wysoko ciowych,
usun przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze itd.,
ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym z In ynierem.
Zaleca si korzystanie z ustale SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb dnym do wykonania robót przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów pod ław i ewentualne inne elementy robót powinno by zgodne z dokumentacj
projektow . Dobór sprz tu i metody wykonania nale y dostosowa do rodzajów gruntu, obj to ci robót i odległo ci
transportu.
Wykonanie wykopów powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w SST D-02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno by wyrównane z dokładno ci co najmniej ± 2 cm.
Wykop nale y wykona w takim okresie, aby po jego zako czeniu mo na było przyst pi do wykonywania
przepustu.
5.5. Ława pod przepustem
W przypadku układania przepustu bezpo rednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podło a powinien by
wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury.
Je li grunt podło a wymaga rozło enia nacisku, to rury przepustu powinny by układane na zag szczonej
warstwie podsypki (ławie) o grubo ci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o
uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszcze .
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Podsypk nale y zag ci do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubo ci równej wysoko ci karbu
powinna by lu na, aby karby rury mogły swobodnie si w niej zagł bi .
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynosz :
– dla wymiarów w planie ± 5 cm,
– dla rz dnych wierzchu ławy ± 2 cm.
5.6. Uło enie rur przepustu na ławie
Uło enia rury na ławie nale y dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si układa rur w jednym odcinku, je li mo liwa jest dostawa rury o odpowiedniej długo ci,
wynikaj ca z asortymentu produkcji i mo liwo ci transportowych. W innych przypadkach, przepust zło ony z dwóch
lub wi kszej liczby rur powinien mie poł czenia zł czkami poszczególnych odcinków rur.
Ł czenie dwóch odcinków rur polega na:
– uło eniu na ławie zł czki,
– poło eniu na zł czce dwóch s siednich ko ców rur,
– zamkni ciu zł czki,
– zało eniu w zł czce pasków lub rub zaciskowych i zaci gni cie ich.
W przypadku gdy przepust uło ono na ławie, po uprzednim poł czeniu odcinków rur poza ław , nale y sprawdzi
skuteczno poł cze mi dzy rurami.
Rur przepustu po uło eniu nale y ustabilizowa w taki sposób, aby nie zmieniła swojego poło enia w czasie
zasypywania przepustu. Mo na dokona tego podsypk wspieraj c .
Przyci cie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy mo na wykona przed monta em przepustu lub te na budowie po
wykonaniu nasypu.
5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysoko ci co najmniej 30 cm ponad górn kraw d przepustu zaleca si wykona
mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodno ci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za
zgod In yniera, do zasypki mo na u y piasku lub gruntu rodzimego.
Zasypka powinna by wykonywana:
– równomiernie i równocze nie z obu stron przepustu,
– warstwami o grubo ci dostosowanej do wysoko ci zasypki, zag szczonymi do wska nika zag szczenia
0,98,
– ze zwróceniem uwagi, aby rednica ziaren kruszywa, układanego bezpo rednio na rurze, nie przekraczała
wielko ci skoku karbu zewn trznego rury.
Szczególnie starannie nale y wykona podsypk wspieraj c przepust, umieszczon nad ław . Materiał na podsypk
wspieraj c powinien odpowiada wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy.
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnie skarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada ustaleniom dokumentacji
projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
Je li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mo na wykona z:
– betonowej kostki brukowej,
– brukowca,
– geosyntetyku.
5.8.2. Umocnienie skarpy betonow kostk brukow
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada wymaganiom SST D-05.03.23a [5], a sposób wykonania
umocnienia powinien by zgodny z ustaleniami SST D-05.03.23a [5] i SST D-06.01.01 [6].
5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiada wymaganiom SST D-06.01.01 [6].
5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem
Do umocnienia skarp geosyntetykami mo na stosowa :
– geotekstylia, w tym przede wszystkim geowłókniny,
– geosiatki, płaskie lub komórkowe,
– geomaty, tj.siatki ze struktur przestrzenn , w tym geomat darniow z wcze niej wyhodowan traw do
natychmiastowego utworzenia ro linnego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowiada wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgodnymi z SST D06.01.01 [6].
5.9. Roboty wyko czeniowe
Roboty wyko czeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektow i ST. Do robót wyko czeniowych nale
prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. parkanów, ogrodze nawierzchni, chodników, kraw ników
itp.,
niezb dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów,
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
–
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
–
ew. wykona własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie
2,
–
sprawdzi cechy zewn trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów, które nale y wykona w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie robót
Cz stotliwo
Warto ci dopuszczalne
bada
1 Lokalizacja i zgodno granic terenu
1 raz
Wg pktu 5 i dokumentacji
robót z dokumentacj projektow
projektowej
2 Wykonanie wykopów
Bie co
Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu (ławy)
Bie co
Wg pktu 5
przepustu
4 Uło enie rur przepustu na ławie
Bie co
Wg pktu 5
5 Zasypka przepustu
Bie co
Wg pktu 5
6 Umocnienie skarp przy wlocie i
Bie co
Wg pktu 5
wylocie przepustu
7 Wykonanie robót wyko czeniowych
Ocena ci gła
Wg pktu 5
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
–
wykonanie wykopu,
–
wykonanie ławy fundamentowej.
Odbiór tych robót powinien by zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
–
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
–
oznakowanie robót,
–
przygotowanie podło a,
–
dostarczenie materiałów i sprz tu,
–
wykonanie przepustu z wykopem, ław , uło eniem rur, zasypk , umocnieniem skarp według wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
–
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprz tu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne 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-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2. D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00
Roboty ziemne
114

4. D-03.01.03a
5. D-05.03.23a
6. D-06.01.01
10.2. Normy
PN-B-11111:1996

Przepust pod koron drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
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D - 06.04.01
ROWY (W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej
nr 172032B w miejscowo ci Lisno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z oczyszczaniem,
pogł bianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o gł boko ci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wod .
1.4.2. Rów przydro ny - rów zbieraj cy wod z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzaj cy wod poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbieraj cy wod spływaj c ze stoku.
1.4.5. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie wyst puj .
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
koparek podsi biernych,
spycharek lemieszowych,
równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
urz dze kontrolno-pomiarowych,
zag szczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót okre lonych w niniejszej SST, mo na korzysta z dowolnych rodków
transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wod , ci ciu trawy i krzaków w obr bie rowu.
5.3. Pogł bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nale y uzyska podane poni ej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydro nego w kształcie:
a) trapezowym - szeroko dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gł boko od 0,30 m do 1,20
m liczona jako ró nica poziomów dna i ni szej kraw dzi górnej rowu;
b) trójk tnym - dno wyokr glone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewn trznej 1:3,
nachylenie skarpy zewn trznej od 1:3 do 1:10, gł boko od 0,30 m do 1,50 m liczona jako ró nica poziomów dna i
ni szej kraw dzi górnej rowu;
c) opływowym - dno wyokr glone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, kraw dzie górne wyokr glone łukami
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewn trznej 1:3, a skarpy zewn trznej od 1:3 do 1:10,
gł boko od 0,30 m do 0,50 m liczona jako ró nica poziomów dna i ni szej kraw dzi górnej rowu;
dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szeroko dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
gł boko co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien by oddalony co najmniej o 3,0 m od kraw dzi skarpy drogowej
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szeroko dna co najmniej 0,40 m, gł boko minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
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Najmniejszy dopuszczalny spadek podłu ny rowu powinien wynosi 0,2%; w wyj tkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczaj cych 200 m - 0,1%.
Najwi kszy spadek podłu ny rowu nie powinien przekracza :
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiast - 2,0%,
- darnin - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wyko czeniowe
Namuł i nadmiar gruntu pochodz cego z remontowanych rowów i skarp nale y wywie poza obr b pasa
drogowego i rozplantowa w miejscu zaakceptowanym przez In yniera.
Sposób zniszczenia pozostało ci po usuni tej ro linno ci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Cz stotliwo oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.
Tablica 1.
Lp.
Wyszczególnienie
Minimalna cz stotliwo pomiarów
1 Spadek podłu ny rowu
1 km na ka de 5 km drogi
2 Szeroko i gł boko rowu
1 raz na 100 m
3 Powierzchnia skarp
1 raz na 100 m
6.2.1. Spadki podłu ne rowu
Spadki podłu ne rowu powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj
0,5% spadku.
6.2.2. Szeroko i gł boko rowu
Szeroko i gł boko rowu powinna by zgodna z dokumentacj projektow z tolerancj
5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchni skarp nale y sprawdza szablonem. Prze wit mi dzy skarp a szablonem nie powinien
przekracza 3cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
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 dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie rowu,
pogł bianie i profilowanie rowu,
ci cie trawy i krzaków,
odwiezienie urobku,
roboty wyko czeniowe,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
10.2. Inne materiały
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D - 07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru oznakowania poziomego dróg w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci
Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci głych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem
okre lonych miejsc na tej nawierzchni. W zale no ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog mie
znaczenie prowadz ce, segreguj ce, informuj ce, ostrzegawcze, zakazuj ce lub nakazuj ce.
1.4.2. Znaki podłu ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, wyst puj ce jako
linie: – pojedyncze: przerywane lub ci głe, segregacyjne lub kraw dziowe, – podwójne: ci głe z przerywanymi, ci głe
lub przerywane.
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strzałki kierunkowe słu ce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzaj ce, które uprzedzaj o konieczno ci opuszczenia pasa,
na którym si znajduj .
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki słu ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w
poprzek drogi, miejsc wymagaj cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniaj cych.
1.4.5. Znaki uzupełniaj ce - znaki o ró nych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, wyst puj ce w postaci symboli,
napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wył czonych z ruchu oraz symboli
znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników
lub punktowe elementy odblaskowe, które mog zosta naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwy szonej. Materiały te powinny posiada wła ciwo ci odblaskowe.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcie czalne i
chemoutwardzalne nakładane warstw grubo ci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzon na mokro.
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstw grubo ci od 0,9 mm do 3,5 mm.
Nale do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i
profilowanych grubo linii mo e wynosi 5 mm.
1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które ł czy si z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz ta my do
oznakowa tymczasowych ( ółte) i trwałych (białe).
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urz dzenia prowadzenia poziomego, o ró nym kształcie, wielko ci i
wysoko oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbły ników, które odbijaj padaj ce z boku o wietlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowania u ytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy mo e składa si z
jednej lub kilku integralnie zwi zanych ze sob cz ci, mo e by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w
nawierzchni drogi. Cz
odblaskowa mo e by jedno lub dwukierunkowa, mo e si zgina lub nie. Element ten mo e
by typu stałego (P) lub tymczasowego (T).
1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cz stek szklanych do posypywania lub narzucania
pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania
w nocy przez odbicie powrotne padaj cej wi zki wiatła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s tak e
składnikami materiałów grubowarstwowych.
1.4.12. Kruszywo przeciwpo lizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia własno ci przeciwpo lizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z
kulkami szklanymi.
1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zako czył si czas schni cia i nie upłyn ło 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wła ciwo ci oznakowania nale y wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie ółtej, którego czas u ytkowania
wynosi do 3 miesi cy lub do czasu zako czenia robót.
1.4.15. Powy sze i pozostałe okre lenia s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawc do poziomego oznakowania dróg powinny spełnia warunki
postawione w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakowa wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z aprobat techniczn (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [12],
co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z norm zharmonizowan (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych
elementów odblaskowych [5, 5a].
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej cia w ycie rozporz dzenia [15] nie mog by zmieniane
lecz zachowuj wa no przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgodno ci z aprobat techniczn .
Powy sze zasady nale y stosowa tak e do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie
ółtej.
2.3. Badanie materiałów, których jako budzi w tpliwo
Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budz w tpliwo ci jego lub
In yniera, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj one wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by wykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].
2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinien da od producenta, aby oznakowanie opakowa materiałów do poziomego
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka dym opakowaniu był umieszczony
trwały napis zawieraj cy:
nazw i adres producenta,
dat produkcji i termin przydatno ci do u ycia,
mas netto,
numer partii i dat produkcji,
informacj , e wyrób posiada aprobat techniczn IBDiM i jej numer,
nazw jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy [8],
znak budowlany „B” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury [12],
informacj o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego,
ewentualne wskazówki dla u ytkowników.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by zgodne z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13].
2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotycz ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania okre lone s
w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg
2.6.1. Materiały do oznakowa cienkowarstwowych
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by farby nakładane warstw
grubo ci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by ciekłe produkty zawieraj ce ciała stałe zdyspergowane w
roztworze ywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mog wyst powa w układach
jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni p dzlem, wałkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy warstw kohezyjn w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wła ciwo ci fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okre laj
aprobaty techniczne.
2.6.2. Materiały do oznakowa grubowarstwowych
Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by materiały umo liwiaj ce
nakładanie ich warstw grubo ci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sob
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchni z u yciem odpowiedniego sprz tu. Masy te
powinny tworzy powłok , której spójno zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Masy termoplastyczne powinny by substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w
postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da si podgrzewa do stopienia i aplikowa r cznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzy spójn warstw przez ochłodzenie.
Wła ciwo ci fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych okre laj aprobaty techniczne.
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2.6.3. Zawarto składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
Zawarto składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza 25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza si stosowania materiałów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen,
etylobenzen) w ilo ci wi kszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszcza si stosowania materiałów zawieraj cych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
Do ko ca 2007 r. dopuszcza si stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawarto ci składników lotnych do 30
% (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).
2.6.4. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na
materiały do oznakowania powinny zapewnia widzialno w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wi zki wiatła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowa si współczynnikiem załamania powy ej 1,50, wykazywa odporno
na wod , kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera nie wi cej ni 20% kulek z defektami w
przypadku kulek o maksymalnej rednicy poni ej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i
wi kszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mie ci si w krzywych granicznych podanych w wymaganiach
aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa stopie hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bada kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Wła ciwo ci kulek szklanych okre laj odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
2.6.5. Materiał uszorstniaj cy oznakowanie
Materiał uszorstniaj cy oznakowanie powinien składa si z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (wła ciwo ci
antypo lizgowych). Materiał uszorstniaj cy nie mo e zawiera wi cej ni 1% cz stek mniejszych ni 90 m. Potrzeba
stosowania materiału uszorstniaj cego powinna by okre lona w SST. Konieczno jego u ycia zachodzi w przypadku
potrzeby uzyskania wska nika szorstko ci oznakowania SRT 50.
Materiał uszorstniaj cy (kruszywo przeciwpo lizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem
uszorstniaj cym powinny odpowiada wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej.
2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinna by naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchni
płytka z materiału wytrzymuj cego przejazdy pojazdów samochodowych, zawieraj ca element odblaskowy
umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialno w nocy, a tak e w czasie opadów deszczu wg PN-EN 14631:2000 [5, 5a].
Odbły nik, b d cy cz ci punktowego elementu odblaskowego mo e by :
szklany lub plastikowy w cało ci lub z dodatkow warstw odbijaj c znajduj c si na powierzchni nie
wystawionej na zewn trz i nie nara on na przeje d anie pojazdów,
plastikowy z warstw zabezpieczaj c przed cieraniem, który mo e mie warstw odbijaj c tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch s zabezpieczone warstwami odpornymi na
cieranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie adnych ostrych kraw dzi od strony
naje d anej przez pojazdy. Je li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi cej cz ci, ka da z nich
powinna by usuwalna tylko za pomoc narz dzi polecanych przez producenta. Wysoko punktowego elementu nie
mo e by wi ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna by biała lub czerwona, a dla
oznakowania czasowego – ółta zgodnie z zał cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7].
Spo ród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowa poziomych wyró niaj si
PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbły nik wielokierunkowy) lub zawieraj cym wiec ce diody LED i ewentualnie
ogniwo słoneczne z bateri , tzw. aktywne PEO. Nie mieszcz si one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], cho
spełniaj t sam funkcj co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkuj pojazdy w nocy w czasie suchej i
mokrej pogody.
PEO szklane z pełnym korpusem mog by stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze wzgl du na ich
geometri 360o.
Wła ciwo ci i wymagania dotycz ce punktowych elementów odblaskowych okre lone s w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatach technicznych.
2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze wzgl du na ochron warunków pracy i rodowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera substancji zagra aj cych zdrowiu
ludzi i powoduj cych ska enie rodowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa stało swoich
wła ciwo ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi cy składowania w warunkach
okre lonych przez producenta.
Materiały do poziomego oznakowania dróg nale y przechowywa w magazynach odpowiadaj cych
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj cych je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze,
dla:
a) farb wodorozcie czalnych od 5oC do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC,
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c) pozostałych materiałów - poni ej 40oC.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu robót, powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez In yniera:
szczotek mechanicznych (zaleca si stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce) oraz
szczotek r cznych,
frezarek,
spr arek,
malowarek,
układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
wyklejarek do ta m,
sprz tu do bada , okre lonego w SST.
Wykonawca powinien zapewni odpowiedni jako , ilo i wydajno malowarek lub układarek
proporcjonaln do wielko ci i czasu wykonania całego zakresu robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg nale y przewozi w opakowaniach zapewniaj cych szczelno ,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła ciwo ci materiałów. Pojemniki powinny by oznakowane zgodnie
z norm PN-O-79252 [2]. W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny by oznakowane zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [13].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale y transportowa
zgodnie z postanowieniami umowy mi dzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz
szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporz dzonej przez producenta. Wyroby,
wy ej wymienione, nie posiadaj ce karty charakterystyki nie powinny by dopuszczone do transportu.
Pozostałe materiały do znakowania poziomego nale y przewozi krytymi rodkami transportowymi, chroni c
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu musz by oznakowane zgodnie z dokumentacj projektow .
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi co najmniej 5oC,
a wilgotno wzgl dna powietrza powinna by zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi co najwy ej 85%.
5.3. Jednorodno nawierzchni znakowanej
Poprawno wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. Nierówno ci i/lub
miejsca napraw cz stkowych nawierzchni, które nie wyró niaj si od starej nawierzchni i nie maj wi kszego
rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznaje si za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych
nale y w SST ustali : rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN),
odkształcenia nawierzchni (otwarte zł cza podłu ne, koleiny, sp kania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału
do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.
5.4. Przygotowanie podło a do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci powierzchni nawierzchni malowanej z pyłu,
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez In yniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona przedznakowanie, stosuj c si
do ustale zawartych w dokumentacji projektowej, w zał czniku nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7],
SST i wskazaniach In yniera.
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa nietrwał farb , np. farb silnie rozcie czon
rozpuszczalnikiem. Zaleca si wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec
znakowania nale y zaznaczy mał kresk poprzeczn .
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj co czytelne i zgodne z
dokumentacj projektow , mo na przedznakowania nie wykonywa .
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajduj cymi si w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
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Wykonanie znakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku
lub niepełnych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Farb do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale y wymiesza w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania pełnej jednorodno ci. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca si przecedzi
farb przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania
nie daje si całkowicie wymiesza lub na jej powierzchni znajduje si ko uch.
Farb nale y nakłada równomiern warstw o grubo ci ustalonej w SST, zachowuj c wymiary i ostro
kraw dzi. Grubo nanoszonej warstwy zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilo farby zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie
zu ycie na metr kwadratowy nie mo e si ró ni od ilo ci ustalonej, wi cej ni o 20%.
Wszystkie wi ksze prace powinny by wykonane przy u yciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac,
wielko , wydajno i jako sprz tu nale y dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj dotycz c rodzaju sprz tu
i sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonanie oznakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku
lub niepełnych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Materiał znakuj cy nale y nakłada równomiern warstw o grubo ci (lub w ilo ci) ustalonej w SST,
zachowuj c wymiary i ostro kraw dzi. Grubo nanoszonej warstwy zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia
pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilo materiału zu yta w czasie prac, okre lona
przez rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si ró ni od ilo ci ustalonej, wi cej ni o 20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wi ksze prace (linie kraw dziowe,
segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny by wykonywane przy u yciu urz dze samojezdnych z
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj cym. W przypadku
mniejszych prac, wielko , wydajno i jako sprz tu nale y dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj dotycz c
rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nale y przed aplikacj usun warstw powierzchniow betonu metod frezowania,
rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowa pozostało ci mleczka cementowego i uszorstni powierzchni . Po
usuni ciu warstwy powierzchniowej betonu, nale y powierzchni znakowan umy wod pod ci nieniem oraz
zagruntowa rodkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilo ci przez niego podanej.
5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie oznakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku
lub niepełnych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale y zwraca szczególn uwag
na staranne mocowanie elementów do podło a, od czego zale y trwało wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo liwo uzyskania ró nej jego
przyczepno ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale y zastosowa podkład (primer) poprawiaj cy
przyczepno przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.
5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy ółtej nale y stosowa materiały łatwe do usuni cia po
zako czeniu okresu tymczasowo ci. Linie wyznaczaj ce pasy ruchu zaleca si uzupełni punktowymi elementami
odblaskowymi z odbły nikami tak e barwy ółtej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno by wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania
nale y stosowa : farby, ta my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si
wył cznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zako czeniu b dzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte now warstw cieraln nawierzchni.
Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny tak e posiada aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia deklaracj zgodno ci.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego, czynno t nale y wykona jak
najmniej uszkadzaj c nawierzchni .
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
cienkowarstwowego, metod : frezowania mechanicznego lub wod pod wysokim ci nieniem (waterblasting),
piaskowania, rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
grubowarstwowego, metod piaskowania, kulkowania, frezowania,
punktowego, prostymi narz dziami mechanicznymi.
rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog wpływa ujemnie na przyczepno nowego
oznakowania do podło a, na jego szorstko , trwało oraz na wła ciwo ci podło a.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo e by wykonane przez zamalowanie nietrwał farb
barwy czarnej.
Materiały pozostałe po usuni ciu oznakowania nale y usun z drogi tak, aby nie zanieczyszczały rodowiska,
w miejsce zaakceptowane przez In yniera.
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5.8. Odnowa oznakowania poziomego
Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymaga jednej z wła ciwo ci,
nale y wykona materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepno ci do starej warstwy.
Jako zasad mo na przyj , e oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nale y odnawia tak e farbami
akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienk warstw
masy termoplastycznej lub farb wodorozcie czaln zalecan przez producenta masy, oznakowania wykonane masami
chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub
odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi.
Ilo stosowanego do odnowienia materiału, nale y dobra w zale no ci od rodzaju i stanu oznakowania
odnawianego, kieruj c si wskazówkami producenta materiału i zaleceniami In yniera.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podło a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre lenia wła ciwo ci oznakowania dróg w czasie ich
u ytkowania. Wymagania okre la si kilkoma parametrami reprezentuj cymi ró ne aspekty wła ciwo ci oznakowania dróg
według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymaganie, s wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale y wykonywa po
okresie, od 3 do 6 miesi cy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwało ci
dłu szej ni 1 rok.
Barwa ółta dotyczy tylko oznakowa tymczasowych, które tak e powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa ni biała i ółta nale y stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w zał czniku nr 2 do rozporz dzenia [7].
6.3.1.2. Widzialno w dzie
Widzialno oznakowania w dzie jest okre lona współczynnikiem luminancji i barw oznakowania
wyra on współrz dnymi chromatyczno ci.
Warto współczynnika powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:
białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,
ółtej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Warto współczynnika powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla całego okresu u ytkowania
oznakowania, barwy:
białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
ółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.
Barwa oznakowania powinna by okre lona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrz dne chromatyczno ci x i
y, które dla suchego oznakowania powinny le e w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne podane w
tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Punkt naro ny nr
Oznakowanie białe
Oznakowanie ółte klasa Y1
Oznakowanie ółte klasa Y2
Oznakowanie czerwone
Oznakowanie niebieskie

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

1

2

3

4

0,355
0,355
0,443
0,399
0,494
0,427
0,690
0,310
0,078
0,171

0,305
0,305
0,545
0,455
0,545
0,455
0,530
0,300
0,200
0,255

0,285
0,325
0,465
0,535
0,465
0,535
0,495
0,335
0,240
0,210

0,335
0,375
0,389
0,431
0,427
0,483
0,655
0,345
0,137
0,038
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Rys. 1. Współrz dne chromatyczno ci x,y dla barwy białej oznakowania

Rys.2. Współrz dne chromatyczno ci x,y dla barwy ółtej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw białej, ółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania
Pomiar współczynnika luminancji mo e by zast piony pomiarem współczynnika luminancji w wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].
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Do okre lenia odbicia wiatła dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje si
współczynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd.
Warto współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ci gu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi dla
oznakowania wie ego, barwy:
białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
ółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2,
Warto współczynnika Qd powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w
ci gu całego okresu u ytkowania, barwy:
białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
ółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1.
6.3.1.3. Widzialno w nocy
Za miar widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy współczynnik odblasku RL, okre lany według PN-EN
1436:2000 [4] z uwzgl dnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Warto współczynnika RL powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ci gu 14 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:
białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub o nat eniu ruchu
> 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas, co najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5,
białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
ółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
Warto współczynnika RL powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego w ci gu od 2 do 6 miesi cy
po wykonaniu, barwy:
białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub o nat eniu ruchu
> 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3
ółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Warto współczynnika RL powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesi ca po wykonaniu,
barwy:
białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub o nat eniu ruchu
> 2 500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,
ółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach
niejednorodnych mo na wyj tkowo, tylko na drogach okre lonych w tablicy 5, dopu ci warto współczynnika
odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesi ca po
wykonaniu.
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstw cieraln z SMA zaleca si stosowa materiały
grubowarstwowe.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo liwe jest ustalenie w SST wy szych klas wymaga wg PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].
Warto współczynnika RL powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.
Powy sze wymaganie dotyczy jedynie oznakowa profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta mami w postaci np. poprzecznych
wygarbie (baretek), drop-on-line, itp.
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ci głym z naniesionymi wygarbieniami mo e by wykonywane
tylko metoda dynamiczn . Pomiar aparatami r cznymi jest albo niemo liwy albo obci ony du ym bł dem.
Wykonywanie pomiarów odblaskowo ci na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego
niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wi kszym bł dem ni na
oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nale y przyj jako dopuszczalne warto ci
współczynnika odblasku o 20 % ni sze od przyj tych w SST.
6.3.1.4. Szorstko oznakowania
Miar szorstko ci oznakowania jest warto wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Warto SRT
symuluje warunki, w których pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad kół przy pr dko ci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.
Wymaga si , aby warto wska nika szorstko ci SRT wynosiła na oznakowaniu:
w ci gu całego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza si podwy szenie w SST wymagania szorstko ci do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wi kszej szorstko ci oznakowania, wi e si z zastosowaniem kruszywa
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przeciwpo lizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nale y przy tym
wzi pod uwag jednoczesne obni enie warto ci współczynnika luminancji i współczynnika odblasku.
Szorstko oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpo lizgowego, zazwyczaj wzrasta w
okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nale y wymaga wy szej jego warto ci na starcie, a ni szej w okresie
gwarancji.
Wykonywanie pomiarów wska nika szorstko ci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, płaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta mami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym
jest, je li mo liwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami
odblaskowymi pomiar nie jest mo liwy.
UWAGA: Wska nik szorstko ci SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za PNEN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz t do jego wykonania s identyczne z przyj tymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowa poziomych.
6.3.1.5. Trwało oznakowania
Trwało oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopie zu ycia w 10-stopniowej skali LCPC
okre lonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosi po 12-miesi cznym okresie eksploatacji
oznakowania: co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno ci materiałów do poziomego
oznakowania dróg.
W stosunku do materiałów grubowarstwowych i ta m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach,
gdy w oznakowaniu pojawiaj si przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieci głym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si .
W celach kontrolnych trwało jest oceniana po rednio przez sprawdzenie spełniania wymaga widoczno ci w
dzie , w nocy i szorstko ci.
6.3.1.6. Czas schni cia oznakowania (wzgl dnie czas do przejezdno ci oznakowania)
Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si czas upływaj cy mi dzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza czasu gwarantowanego przez producenta, z tym e nie
mo e przekracza 2 godzin w przypadku wymalowa nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowa dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schni cia znajduje si w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.7. Grubo oznakowania
Grubo oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn powierzchni nawierzchni, powinna wynosi dla:
–
oznakowania cienkowarstwowego (grubo na mokro bez kulek szklanych), co najwy ej 0,89 mm,
–
oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwy ej 5 mm,
–
punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz ci jezdnej drogi, co najwy ej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwy ej 25 mm.
Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubo ci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie
s wykonywane pomiary kontrolne za pomoc aparatury lub poprzez ocen wizualn .
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nast puj ce badania:
a) przed rozpocz ciem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakowa ,
wizualn ocen stanu materiału, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepko ci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schni cia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
wizualn ocen równomierno ci rozło enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno z dokumentacj projektow i zał cznikiem nr 2 do
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7],
wizualn ocen równomierno ci skropienia (rozło enia materiału) na całej szeroko ci linii,
oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Protokół z przeprowadzonych bada wraz z jedn próbk , jednoznacznie oznakowan , na blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa do czasu upływu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, In ynier mo e zleci
wykonanie bada :
widzialno ci w nocy,
widzialno ci w dzie ,
szorstko ci,
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odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre lonych w Warunkach
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Je eli wyniki tych bada wyka wadliwo wykonanego
oznakowania to koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy. Badania powinien zleca
Zamawiaj cy do niezale nego laboratorium badawczego, co gwarantuje wi ksza wiarygodno wyników.
W przypadku konieczno ci wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej
pr dko ci 100 km/h nale y ograniczy je do linii kraw dziowych zewn trznych w przypadku wykonywania
pomiarów aparatami r cznymi, ze wzgl du na bezpiecze stwo wykonuj cych pomiary.
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i kraw dziowych wewn trznych, na otwartych do
ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej pr dko ci 100 km/h , a tak e na liniach podłu nych oznakowa z
wygarbieniami, nale y wykonywa przy u yciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i
wykonuj cego pomiary w ruchu.
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowo ci i współczynników luminancji aparatami
r cznymi cz stotliwo pomiarów nale y dostosowa do długo ci badanego odcinka, zgodnie z tablic 2. W ka dym z
mierzonych punktów nale y wykona po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników
luminancji w odległo ci jeden od drugiego minimum 1 m.
Cz stotliwo
Minimalna ilo
pomiarów, co najmniej
pomiarów
1 od 0 do 3
od 0,1 do 0,5 km
3-6
2 od 3 do 10
co 1 km
11
3 od 10 do 20
co 2 km
11
4 od 20 do 30
co 3 km
11
5 powy ej 30
co 4 km
> 11
Warto wska nika szorstko ci zaleca si oznaczy w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonuj c oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nast puj ce badania:
sprawdzenie oznakowania opakowa ,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj cych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualn ocen stanu elementów, w zakresie ich kompletno ci i braku wad,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu,
wizualn ocen liniowo ci i kierunkowo ci przyklejenia elementów,
równomierno ci przyklejenia elementów na całej długo ci linii,
zgodno ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow i zał cznikiem nr 2 do rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
Protokół z przeprowadzonych bada wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie okre lonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego In ynier mo e zleci wykonanie
bada widzialno ci w nocy, na próbkach zdj tych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno z
wymaganiami podanymi
w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod okre lonych w
PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Je li wyniki tych
bada wyka wadliwo wykonanego oznakowania to koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym Zamawiaj cy.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga dla materiałów i oznakowa
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr dko ci 100 km/h lub o nat eniu ruchu > 2
500 pojazdów rzeczywistych na dob na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowa na pozostałych
drogach.
Lp.

Długo

odcinka, km

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymaga dla materiałów
Lp.
Wła ciwo
Zawarto składników lotnych w materiałach do
i)
znakowania
a) rozpuszczalników organicznych
b) rozpuszczalników aromatycznych
c) benzenu i rozpuszczalników chlorowanych
Wła ciwo ci kulek szklanych
j)
– współczynnik załamania wiatła
– zawarto kulek z defektami
k)
Okres stało ci wła ciwo ci materiałów do znakowania
przy składowaniu

Jednostka

Wymagania

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

25
8
0

%
miesi ce

1,5
20
6
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Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymaga dla oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o
pr dko ci ³
Lp.
Wła ciwo
Jednostka
Wymagania
Klasa
Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania nowego (w ci gu 14 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
26.
białej
mcd m-2 lx-1
R4/5
250
mcd m-2 lx-1
R3
ółtej tymczasowej
150
Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego w okresie od 1
do 6 miesi cy po wykonaniu, barwy:
– białej
mcd m-2 lx-1
R4
200
mcd m-2 lx-1
R2
– ółtej
100
Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego od 7 miesi ca
mcd m-2 lx-1
R3
150
po wykonaniu barwy białej
Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego
oznako-wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy
mcd m-2 lx-1
RW3
50
białej
Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego
oznako-wania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej
mcd m-2 lx-1
RW2
35
Współczynnik luminancji dla oznakowa-nia nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) barwy:
B3
c) białej na nawierzchni asfaltowej
0,40
B4
d) białej na nawierzchni betonowej
0,50
B2
ółtej
0,30
Współczynnik luminancji dla oznakowa-nia eksploatowanego (po
30 dniu od wykonania) barwy:
B2
- białej na nawierzchni asfaltowej
0,30
B3
- białej na nawierzchni betonowej
0,40
B1
- ółtej
0,20
Współczynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd (alternatywnie
do ) dla oznakowania nowego w ci gu od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:
mcd m-2 lx-1
Q3
130
białej na nawierzchni asfaltowej
mcd m-2 lx-1
Q4
160
białej na nawierzchni betonowej
mcd m-2 lx-1
Q2
100
ółtej
Współczynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd (alternatywnie
do ) dla oznakowania eksploatowanego w ci gu całego okresu
eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:
a) białej na nawierzchni asfaltowej
b) białej na nawierzchni betonowej
c) ółtej
Szorstko oznakowania eksploatowanego
Trwało oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesi cach:
8Czas schni cia materiału na nawierzchni
1 w dzie
w nocy

Lp.

Wła ciwo
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ci gu 14 - 30
dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
39.
białej,
ółtej tymczasowej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2
do 6 miesi cy po wykonaniu, barwy:
– białej,
– ółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesi ca
po wykonaniu barwy białej

mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
wska nik
SRT
skala LCPC

100
130
80

Q2
Q3
Q1

45
6

S1
-

h
h

1
2

-

Jednostka

Wymagania

Klasa

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

200
150

R4
R3

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

150
100

R3
R2

mcd m-2 lx-1

100

R2
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Lp.

Wła ciwo
Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy
białej
Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej
Współczynnik luminancji dla oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) barwy:
f) białej na nawierzchni asfaltowej,
g) białej na nawierzchni betonowej,
ółtej
Współczynnik luminancji dla oznakowania eksploatowanego (po 30
dniu od wykonania) barwy:
- białej
- ółtej
Współczynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd (alternatywnie
do ) dla oznakowania nowego w ci gu od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:
białej na nawierzchni asfaltowej
białej na nawierzchni betonowej
ółtej
Współczynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd (alternatywnie
do ) dla oznakowania eksploatowanego w ci gu całego okresu
eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:
d) białej na nawierzchni asfaltowej
e) białej na nawierzchni betonowej
f) ółtej
Szorstko oznakowania eksploatowanego
Trwało oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesi cach:
8 Czas schni cia materiału na nawierzchni
3 w dzie
w nocy

Jednostka

Wymagania

Klasa

mcd m-2 lx-1

50

RW3

mcd m-2 lx-1

35

RW2

-

0,40
0,50
0,30

B3
B4
B2

-

0,30
0,20

B2
B1

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

130
160
100

Q3
Q4
Q2

mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
wska nik
SRT
skala LCPC

100
130
80

Q2
Q3
Q1

45
6

S1
-

h
h

1
2

-

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj projektow i zał cznikiem
nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiada nast puj cym warunkom:
szeroko linii mo e ró ni si od wymaganej o 5 mm,
długo linii mo e by mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co najwy ej o 150 mm,
dla linii przerywanych, długo cyklu składaj cego si z linii i przerwy nie mo e odbiega od redniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wi cej ni
50 mm długo ci wymaganej,
dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie wi kszej odchyłki od wymaganego
wzoru ni
50 mm dla wymiaru długo ci i 20 mm dla wymiaru szeroko ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale y
dokładnie usun zb dne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania
Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d y do pokrycia pełnej powierzchni istniej cych znaków,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
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 zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu wykonania robót, mo e
by dokonany po:
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oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego,
wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego nale y dokona po całkowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
bada jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegaj cechy oznakowania okre lone niniejszym SST na podstawie bada wykonanych przed upływem
okresu gwarancyjnego.
Zaleca si stosowanie nast puj cych minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
na odcinkach zamiejskich, z wył czeniem przej dla pieszych: co najmniej 12 miesi cy,
na odcinkach przej przez miejscowo ci: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych w miejscowo ciach: co najmniej 3 miesi ce,
f) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania ta mami i punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej
24 miesi ce.
W niektórych przypadkach mo na rozwa a ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa :
a) cienkowarstwowych
dla wymalowa farbami nie udziela si 12 miesi cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, których czas u ytkowania jest krótszy ni jeden rok oraz dla oznakowa wykonanych w okresie od
1 listopada do 31 marca,
na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie cieralnej sp kanej, krusz cej si , z lu nymi
grysami, nale y skróci okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesi cy, przej dla pieszych i
drobnych elementów do 3 miesi cy,
na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po dane jest skróci okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesi cy, przej dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesi ca,
na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp kanej, łuszcz cej si powierzchni, na zł czach
podłu nych je li s niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłu nymi i poprzecznymi, na nawierzchniach
kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu ne zanieczyszczenia w
szczelinach mi dzy kostkami niemo liwe do usuni cia za pomoc szczotki i zamiatarki) - gwarancji nie powinno
si udziela ,
w przypadku stosowania piasku lub piasku z sol do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale y
skróci do maksimum 9 miesi cy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesi cy przy wymalowaniu jesiennym;
na nawierzchniach bitumicznych uło onych do 1 miesi ca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie
nowe i odnowione) nale y wymaga gwarancji maksymalnie 6 miesi cy przy minimalnych parametrach (RL >
100 mcd/m2lx), po czym nale y wykona oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju
drogi.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Ponadto Zamawiaj cy powinien tak sformułowa umow , aby Wykonawca musiał doprowadzi oznakowanie do
wymaga zawartych w SST w przypadku zauwa enia niezgodno ci.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podło a (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powłoki znaków na nawierzchni drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacj
projektow i zał cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7],
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/O-79252
Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
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4. PN-EN 1436:2000
4a. PN-EN
1436:2000/A1:2005

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce poziomego
oznakowania dróg
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce poziomego
oznakowania dróg (Zmiana A1)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz
1:
Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz
1:
1:2000/A1:2005
Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Cz
2:
Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wła ciwo ci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4:
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada – Cz
4: Metoda pomiaru oporów
2004(U)
po lizgu/po lizgni cia na powierzchni: próba wahadła
10.2. Przepisy zwi zane i inne dokumenty
a) Zał cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
b) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
c) Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
d) Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa, w opracowaniu
e) Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami)
f) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga jakie powinny spełnia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
g) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
h) Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
i) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.
nr 249, poz. 2497)
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D - 07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
znaków ostrzegawczych,
znaków zakazu i nakazu,
znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowo ci,
znaków uzupełniaj cych i tabliczek do znaków drogowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa si z lica, tarczy z uchwytem monta owym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnion kraw dzi , na której w sposób trwały umieszczone jest lico
znaku. Tarcza mo e by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniaj cymi jako i trwało wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia cz
znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesion tre ci ,
wykonan technik druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt monta owy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozj , słu cy do zamocowania
w sposób rozł czny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materiału o
odbiciu powrotnym - współdro nym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - ka dy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysi gniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantuj cy przenoszenie obci e zmiennych i stałych działaj cych na konstrukcj i zamontowane na
niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy pod wietlany - znak, w którym wewn trzne ródło wiatła jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.
1.4.8 Znak drogowy o wietlany - znak, którego lico jest o wietlane ródłem wiatła umieszczonym na zewn trz znaku.
1.4.9 Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi cy od daty
produkcji.
1.4.10 Znak u ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłu szy ni 3
miesi ce od daty produkcji.
1.4.11 Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
Producent znaków drogowych powinien posiada dla swojego wyrobu aprobat techniczn , certyfikat
zgodno ci nadany mu przez uprawnion jednostk certyfikuj c , znak budowlany „B” i wystawion przez siebie
deklaracj zgodno ci, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica
znaków drogowych powinny posiada aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk oraz deklaracje
zgodno ci wystawion przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie deklaracje
zgodno ci z odpowiednimi normami.
W zał czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach [25], podano szczegółowe informacje odno nie wymaga dla znaków pionowych.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog by wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
z betonu zbrojonego,
inne rozwi zania zaakceptowane przez In yniera.
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Dla fundamentów nale y opracowa dokumentacj techniczn zgodn z obowi zuj cymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale y wykona z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe nale y wykona zgodnie z norm PN-B03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nale y wykona zgodnie z norm PN-B-03215:1998
[6]. Posadowienie fundamentów nale y wykona na gł boko poni ej przemarzania gruntu.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow
uwzgl dniaj c wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczaj cych
ustale , zgodnie z propozycj Wykonawcy zaakceptowan przez In yniera.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale y zaprojektowa i wykona w sposób gwarantuj cy stabilne i
prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmowa opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgl dniaj ce strefy obci enia
wiatrem dla okre lonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry
techniczne konstrukcji uzale nione s od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilo ci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta in ynierii ruchu, gdzie wyst puje szczególne
niebezpiecze stwo bezpo redniej kolizji z konstrukcj wsporcz , usytuowanie i jej dobór wymagaj oddzielnych
rozwi za projektowych spełniaj cych warunek bezpiecze stwa dla u ytkowników dróg. W takich przypadkach nale y
stosowa konstrukcje zabezpieczaj ce bierne bezpiecze stwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].
Wyró nia si trzy kategorie biernego bezpiecze stwa dla konstrukcji wsporczych:
- pochłaniaj ca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochłaniaj ca energi w niskim stopniu (LE),
- nie pochłaniaj ca energii (NE).
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy
zaakceptowanej przez In yniera.
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa wad w postaci łusek, p kni , zwalcowa
i naderwa . Dopuszczalne s nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce
si w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Ko ce rur powinny by obci te równo i prostopadle do osi rury.
Po dane jest, aby rury były dostarczane o długo ciach:
dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln odchyłk
10 mm,
wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo ci dokładnych poni ej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka de
ci cie i z dopuszczaln odchyłk dla całej długo ci wielokrotnej, jak dla długo ci dokładnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza 1,5 mm na 1 m
długo ci rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania w wi zkach lub luzem wzgl dnie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiaj cym. Rury powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika powinna
by charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, p kni cia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne s usuni te wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, e obrobiona powierzchnia
powinna mie łagodne wyci cia i zaokr glone brzegi, a grubo kształtownika nie mo e zmniejszy si poza
dopuszczaln doln odchyłk wymiarow dla kształtownika.
Kształtowniki powinny by obci te prostopadle do osi wzdłu nej kształtownika. Powierzchnia ko ców
kształtownika nie powinna wykazywa rzadzizn, rozwarstwie , p kni i ladów jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz mie własno ci mechaniczne według aktualnej normy
uzgodnionej pomi dzy Zamawiaj cym i wytwórc .
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spełnia wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubo powłoki cynkowej
powinna wynosi 60 m.
Powierzchnia powłoki powinna by ci gła i jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona wykazywa
widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub odstawanie powłoki od podło a.
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj wsporcz
Producent lub dostawca ka dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog , kładki dla pieszych, słupy latar itp.), tak e elementów słu cych do
zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi zany jest do wydania gwarancji na okres trwało ci znaku
uzgodniony z odbiorc . Przedmiotem gwarancji s wła ciwo ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów
mocuj cych oraz trwało zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementów, słu cych do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji gwarancja mo e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych
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bramowych i wysi gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka dej konstrukcji wsporczej. Minimalny
okres trwało ci konstrukcji wsporczej powinien wynosi 10 lat.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwało materiałów na wpływy zewn trzne
Materiały u yte na lico i tarcz znaku oraz poł czenie lica znaku z tarcz znaku, a tak e sposób wyko czenia
znaku, musz wykazywa pełn odporno na oddziaływanie wiatła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i
wyst puj ce w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozj elektrochemiczn ) - przez cały czas
trwało ci znaku, okre lony przez wytwórc lub dostawc .
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion z odbiorc , trwało znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni na yczenie odbiorcy:
a) instrukcj monta u znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
instrukcj utrzymania znaku.
Trwało znaku powinna by co najmniej równa trwało ci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny
wynosi dla znaków z foli typu 1 – 7 lat, z foli typu 2 – 10 lat, z foli pryzmatyczn – 12 lat.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna by wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
blachy aluminiowej o grubo ci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna by wykonana z :
blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
blachy aluminiowej o grubo ci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubo warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo e by mniejsza ni 28 m (200 g
Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spełnia nast puj ce wymagania podane w tablicy 1.

Parametr

Jednostka

Wytrzymało na obci enie sił naporu
wiatru
Wytrzymało na obci enie skupione
Chwilowe odkształcenie zginaj ce
Chwilowe odkształcenie skr tne

kN m-2

Odkształcenie trwałe
Rodzaj kraw dzi znaku

kN
mm/m
stopie m

mm/m lub
stopie m
-

Wymaganie
0,60
0,50
25
0,02
0,11
0,57
1,15
20 % odkształcenia chwilowego

Klasa wg
PN-EN 12899-1:
2005 [16]
WL2
PL2
TDB4
TDT1
TDT3
TDT5
TDT6*
-

Zabezpieczona, kraw d
E2
tłoczona, zaginana, prasowana
lub zabezpieczona profilem
kraw dziowym
Przewiercanie lica znaku
Lico znaku nie mo e by
P3
przewiercone z adnego powodu
* klas TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wi cej podporach, klas TDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klas TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi gnikowych
Przyj to zgodnie z tablic 1, e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginaj ce,
zarówno znak, jak i sam tarcz znaku nie mo e by wi ksze ni 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spełnia tak e nast puj ce wymagania:
kraw dzie tarczy znaku powinny by usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gi cie o
promieniu gi cia nie wi kszym ni 10 mm wł cznie z naro nikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu
na całym obwodzie znaku,
powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna by równa – bez wgi , pofałdowa i otworów monta owych.
Dopuszczalna nierówno wynosi 1 mm/m,
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podwójna gi ta kraw d lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta owe powinny usztywni
tarcz znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element
konstrukcyjny do monta u do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si maksymalne odkształcenie trwałe do 20 %
odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie,
tylna powierzchnia tarczy powinna by zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami
chemicznymi oraz powłok lakiernicz o grubo ci min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania nale y wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz
PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporno ci na działanie mgły solnej oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełnia dodatkowo nast puj ce wymagania:
naro niki znaku i tablicy powinny by zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre lonymi w
zał czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni 30
mm, gdy wielko ci tego promienia nie wskazano,
ł czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłu poziomej lub pionowej
kraw dzi powinno by wykonane w taki sposób, aby nie wyst powały przesuni cia i prze wity w miejscach ich
ł czenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si przez naklejenie na tarcz znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urz dzenia bezpiecze stwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie s dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbijaj ca powrotnie) powinna spełnia wymagania okre lone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno by wykonane z:
samoprzylepnej folii odblaskowej o wła ciwo ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia
z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi dla poszczególnych typów folii,
do nanoszenia barw innych ni biała mo na stosowa : farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1
wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych,
dopuszcza si wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kraw dzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,
nie dopuszcza si stosowania folii o okresie trwało ci poni ej 7 lat do znaków stałych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwało ci mog by wykorzystywane do znaków tymczasowych
stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania
zgodno ci z zał cznikiem nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25].
Minimalna pocz tkowa warto współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z
procedur zawart w CIE No.54 [29], u ywaj c standardowego iluminanta A, powinna spełnia odpowiednio
wymagania podane w tablicy 2.
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj tkiem białego, nie powinien by mniejszy ni
70 % warto ci podanych w tablicy 2 dla znaków z foli typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacj CIE No 39.2 [28].
Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełnia minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwi kszone
wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.
W przypadku o wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrz dne chromatyczno ci i
współczynnik luminancji powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2.
Wymagania dla współczynnika luminancji
i współrz dnych chromatyczno ci x, y oraz
współczynnika odblasku R’
Lp.
Wła ciwo ci
Jednostki
Wymagania
1
Współczynnik odblasku R’ (k t cd/m2lx
typ 1
typ 2
o wietlenia 5o, k t obserwacji
0,33o) dla folii:
- białej
50
180
- ółtej
35
120
- czerwonej
10
25
- zielonej
7
21
- niebieskiej
2
14
- br zowej
0,6
8
- pomara czowej
20
65
- szarej
30
90
2
typ 1
typ 2
Współczynnik luminancji
i
współrz dne chromatyczno ci x,
y *) dla folii:
- białej
0,35
0,27
135

Lp.

Wła ciwo ci
- ółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- br zowej
- pomara czowej
- szarej

Jednostki

Wymagania
0,27
0,05
0,04
0,01
0,09
0,03
0,09
0,17
0,18
0,12
0,18
*) współrz dne chromatyczno ci x, y w polu barw według tablicy 3

0,16
0,03
0,03
0,01
0,03
0,14
0,12

Tablica 3. Współrz dne punktów naro nych wyznaczaj cych pola barw
Barwa folii

Biała

Współrz dne chromatyczno ci punktów naro nych
wyznaczaj cych pole barwy
( ródło wiatła D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1
2
3
4
0,355
0,305
0,285
0,335
0,355
0,305
0,325
0,375
0,522
0,470
0,427
0,465
0,477
0,440
0,483
0,534
0,545
0,487
0,427
0,465
0,454
0,423
0,483
0,534
0,735
0,674
0,569
0,655
0,265
0,236
0,341
0,345
0,078
0,150
0,210
0,137
0,171
0,220
0,160
0,038
0,007
0,248
0,177
0,026
0,703
0,409
0,362
0,399
0,455
0,523
0,479
0,558
0,397
0,429
0,373
0,394
0,610
0,535
0,506
0,570
0,390
0,375
0,404
0,429
0,350
0,300
0,285
0,335
0,360
0,310
0,325
0,375

x
y
ółta typ 1 folii
x
y
ółta typ 2 folii
x
y
Czerwona
x
y
Niebieska
x
y
Zielona
x
y
Br zowa
x
y
Pomara czowa
x
y
Szara
x
y
2.6.2. Wymagania jako ciowe
Powierzchnia licowa znaku powinna by równa, gładka, bez rozwarstwie , p cherzy i odkleje na
kraw dziach. Na powierzchni mog wyst powa w obr bie jednego pola rednio nie wi cej ni 0,7 bł dów na
powierzchni (kurz, p cherze) o wielko ci najwy ej 1 mm. Rysy nie maj prawa wyst pi .
Sposób poł czenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien uniemo liwia jej odł czenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
Dokładno rysunku znaku powinna by taka, aby wady konturów znaku, które mog powsta przy nanoszeniu
farby na odblaskow powierzchni znaku, nie były wi ksze ni podane w p. 2.6.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by wolne od smug i cieni.
Kraw dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ram z profilu ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by równa, gładka bez smug i zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach
Sprawdzenie rub mikrometryczn :
dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi
- 0,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci powłok malarskich
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 µm wynosi 15 nm. Sprawdzenie wg PNEN ISO 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płasko ci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mog wynie wi cej ni 0,2 %, wyj tkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych zał cznika nr 1 [25] s
nale y powi kszy o 10 mm i wykona w tolerancji wymiarowej 5 mm,
wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych zał cznika nr 1 [25]
oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nale y powi kszy o 15 mm i wykona w tolerancji wymiarowej 10
mm.
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2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz
1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod wyklejania wynosz
2 mm,
kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz by równe z dokładno ci w ka dym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie mo e
wyst powa wi cej ni 0,7 lokalnych usterek (załamania, p cherzyki) o wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym
kierunku. Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek zarysowa powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza si do 2 usterek jak wy ej, o wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza si do 3 zarysowa o szeroko ci nie wi kszej ni 0,8 mm i całkowitej długo ci nie wi kszej ni 10 cm. Na
całkowitej długo ci znaku dopuszcza si nie wi cej ni 5 rys szeroko ci nie wi kszej ni 0,8 mm i długo ci
przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, e zarysowania te nie zniekształcaj tre ci znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si równie lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczaj cej 6 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni pi na powierzchni znaku małego lub redniego, oraz o
powierzchni nie przekraczaj cej 8 mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni 8 na ka dym z fragmentów powierzchni
znaku du ego lub wielkiego (wł czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mog zniekształca tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego zniekształcenia
znak musi by bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, si gaj cych przez warstw folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e
wyst puj ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz wielko ci okre lonych poni ej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst powanie co najwy ej dwóch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na powierzchni ka dego z fragmentów znaku o
wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj cych si w okresie wymaganej gwarancji adna
korozja tarczy znaku nie mo e wyst powa .
Wymagana jest taka wytrzymało poł czenia folii odblaskowej z tarcz znaku, by po zgi ciu tarczy o 90o przy
promieniu łuku zgi cia do 10 mm w adnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
2.6.4 Obowi zuj cy system oceny zgodno ci
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] wyrób,
który posiada aprobat techniczn mo e by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych w zakresie odpowiadaj cym jego wła ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent dokonał
oceny zgodno ci, wydał krajow deklaracj zgodno ci z aprobat techniczn i oznakował wyrób budowlany zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodno ci wyrobu z aprobat
techniczn dokonuje producent, stosuj c system 1.
2.7. Materiały do monta u znaków
Wszystkie ł czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob elementów konstrukcji wsporczych
znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by czyste, gładkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie i
wypukłych karbów.
Ł czniki mog by dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale no ci
od ich wielko ci. Ł czniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozj w
czasie nie krótszym ni tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Prefabrykaty betonowe powinny by składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło u.
Prefabrykaty nale y układa na podkładach z zachowaniem prze witu minimum 10 cm mi dzy podło em a
prefabrykatem.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działaj cych
koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek g sienicowych, np. 0,25 m3,
urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,
wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
rodków transportowych do przewozu materiałów,
przewo nych zbiorników na wod ,
sprz tu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotycz wykonawcy znaków bramowych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Znaki drogowe nale y na okres transportu odpowiednio zabezpieczy , tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób
nie uszkodzony dotarły do odbiorcy.
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. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy :
lokalizacj znaku, tj. jego pikieta oraz odległo od kraw dzi jezdni, kraw dzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
wysoko zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy w taki sposób, aby w czasie trwania i
odbioru robót istniała mo liwo sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysoko zamocowania znaku powinny by zgodne z dokumentacj projektow .
Miejsce wykonywania prac nale y oznakowa , w celu zabezpieczenia pracowników i kieruj cych pojazdami
na drodze.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by dostosowany do gł boko ci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacj projektow lub
wskazaniami In yniera.
Wykopy fundamentowe powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na było
przyst pi natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed uło eniem prefabrykatu nale y wyrówna i zag ci . Wolne przestrzenie mi dzy cianami
gruntu i prefabrykatem nale y wypełni materiałem kamiennym, np. kli cem i dokładnie zag ci ubijakami r cznymi.
Je eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna by równa z
powierzchni pobocza lub by wyniesiona nad t powierzchni nie wi cej ni 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowo ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego nale y wykona zgodnie z PN-S02205:1998 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b d rozpartych nale y wykonywa zgodnie z
dokumentacj projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Wykopy nale y zabezpieczy przed napływem wód
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo liwiaj cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj cy do
wykopu. Dno wykopu powinno by wyrównane z dokładno ci
2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun i miejsce wypełni do spodu fundamentu
betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykaj ce si z gruntem nale y zabezpieczy izolacj , np. emulsj
asfaltow . Po wykonaniu fundamentu wykop nale y zasypa warstwami grubo ci 20 cm z dokładnym zag szczeniem
gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysi gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchyłka od pionu, nie wi cej ni
1 %,
odchyłka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni
2 cm,
odchyłka w odległo ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wi cej ni
5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległo ci umieszczenia znaku zgodnie z zał cznikiem
nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach [25].
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysi gnikowych jedno lub dwustronnych, jak
równie konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni wi kszej od 4,5 m2, gdy wyst puje
mo liwo bezpo redniego najechania na nie przez pojazd - musz by zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju urz dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z
dokumentacj projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Podobne zabezpieczenie nale y stosowa w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wi kszym stopniu zagra a bezpiecze stwu u ytkowników
pojazdów, ni najechanie pojazdu na barier , je li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub In ynier.
5.5.2. Łatwo zrywalne zł cza konstrukcji wsporczej
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W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoni tych barierami ochronnymi - zaleca si stosowanie łatwo
zrywalnych lub łatwo rozł czalnych przekrojów, zł czy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji,
umieszczonych na wysoko ci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchni terenu.
W szczególno ci - zaleca si stosowanie takich przekrojów, zł czy lub przegubów w konstrukcjach
wsporczych nie osłoni tych barierami ochronnymi, które znajduj si na obszarach zwi kszonego zagro enia
kolizyjnego (ostrza rozgał zie dróg ł cznikowych, zewn trzna strona łuków drogi itp.).
Łatwo zrywalne lub łatwo rozł czalne zł cza, przekroje lub przeguby powinny by tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcj wsporcz po zerwaniu nie przewracał si na jezdni . Wysoko cz ci
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odł czeniu górnej jej cz ci od fundamentu, nie mo e by wi ksza od 0,25 m.
5.5.3. Zapobieganie zagro eniu u ytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcj
wsporcz
Konstrukcja wsporcza znaku musi by wykonana w sposób ograniczaj cy zagro enie u ytkowników pojazdów
samochodowych oraz innych u ytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni mo liwo łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległo mi dzy
tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo e
by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wi kszej liczby słupów ni dwa - odległo mi dzy nimi mo e by mniejsza.
5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - po dane
jest, by górna cz
fundamentu pokrywała si z powierzchni pobocza, pasa dziel cego itp. lub była nad t
powierzchni wyniesiona nie wi cej ni 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj cych si poza koron
drogi, górna cz
fundamentu powinna by wyniesiona nad powierzchni terenu nie wi cej ni 0,15 m.
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz mie barw szar neutraln z tym, e dopuszcza
si barw naturaln pokry cynkowanych. Zabrania si stosowania pokry konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie z wyj tkiem przypadków, gdy jest to wymagane odr bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.6. Poł czenie tarczy znaku z konstrukcj wsporcz
Tarcza znaku musi by zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub
obrót.
Materiał i sposób wykonania poł czenia tarczy znaku z konstrukcj wsporcz musi umo liwia , przy u yciu
odpowiednich narz dzi, odł czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres u ytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których wyst puj cz ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si stosowanie
elementów zł cznych o konstrukcji uniemo liwiaj cej lub znacznie utrudniaj cej ich rozł czenie przez osoby
niepowołane.
Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj cy bezpo redniego
przeprowadzenia rub mocuj cych przez lico znaku.
5.7. Oznakowanie znaku
Ka dy wykonany znak drogowy musi mie naklejon na rewersie naklejk zawieraj c nast puj ce informacje:
a)
numer i dat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b)
klasy istotnych wła ciwo ci wyrobu,
c)
miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d)
nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc je li nie jest
producentem,
e)
znak budowlany „B”,
f)
numer aprobaty technicznej IBDiM,
g)
numer certyfikatu zgodno ci i numer jednostki certyfikuj cej.
Oznakowania powinny by wykonane w sposób trwały i wyra ny, czytelny z normalnej odległo ci widzenia, a
całkowita powierzchnia naklejki nie była wi ksza ni 30 cm2 . Czytelno i trwało cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna by ni sza od wymaganej trwało ci znaku. Naklejk nale y wykona z folii nieodblaskowej.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na
mokro”. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In ynier mo e
zwolni go z potrzeby wykonania bada materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budow powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarów.
Cz stotliwo bada i ocena ich wyników powinna by zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
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Tablica 7. Cz stotliwo bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producentów
Lp. Rodzaj badania
Liczba bada
Opis bada
Ocena wyników bada
1 Sprawdzenie
od 5 do 10 bada z
Powierzchni zbada nieuzbrojonym okiem.
powierzchni
wybranych losowo
Do ew. sprawdzenia gł boko ci wad u y
elementów w ka dej dost pnych narz dzi (np. liniałów z
Wyniki bada powinny by
dostarczonej partii
czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.
zgodne z wymaganiami
wyrobów licz cej do Przeprowadzi
uniwersalnymi przyrz dami punktu 2
1000 elementów
2 Sprawdzenie
pomiarowymi
lub
sprawdzianami
(np.
wymiarów
liniałami, przymiarami itp.)
W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci uprawnionej jednostce zbadanie wła ciwo ci dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymaga podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót nale y sprawdza :
zgodno wykonania znaków pionowych z dokumentacj projektow (lokalizacja, wymiary znaków, wysoko
zamocowania znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawidłowo wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawno wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawno ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
zgodno rodzaju i grubo ci blachy ze specyfikacj .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s :
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien by dokonany po całkowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i bada jako ciowych okre lonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Przed upływem okresu gwarancyjnego nale y wykona przegl d znaków i wybran grup podda badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl du i bada mog by podstaw odbioru pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny nale y przeprowadzi w ci gu 1 miesi ca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w SST.
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-76/C-81521
Wyroby lakierowane - badanie odporno ci powłoki lakierowanej na działanie wody
oraz oznaczanie nasi kliwo ci
2. PN-83/B-03010
ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-84/H-74220
Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania
4. PN-88/C-81523
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno ci powłoki na działanie mgły solnej
5. PN-89/H-84023.07
Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998
Konstrukcje stalowe - Poł czenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one - Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004
Słupy o wietleniowe. Cz
5. Słupy o wietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003
Beton Cz
1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno
140

10.

PN-EN 485-4:1997

11.

PN-EN ISO 1461:2000

12.

PN-EN 10240:2001

13.
14.

PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)
PN-EN 10327:2005(U)

15.

PN-EN 12767:2003

16.

PN-EN 12899-1:2005

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta my i płyty - Tolerancje kształtu i
wymiarów wyrobów walcowanych na zimno
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) – Wymaganie i badanie
Wewn trzne i/lub zewn trzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotycz ce powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych
Ta my i blachy ze stali o podwy szonej granicy plastyczno ci powlekane ogniowo
w sposób ci gły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane ogniowo w sposób ci gły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Bierne bezpiecze stwo konstrukcji wsporczych dla urz dze
drogowych.
Wymagania i metody bada
Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz
1: Znaki stałe

17.

prEN 12899-5

Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz

18.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

19.

PN-EN 60598-1: 1990

Oprawy o wietleniowe. Wymagania ogólne i badania

20.

PN-EN 60598-2:2003(U)

21.

PN-H-74200:1998

Oprawy o wietleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy o wietleniowe
drogowe
Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22.

PN-EN ISO 2808:2000

Farby i lakiery - oznaczanie grubo ci powłoki

23.

PN-91/H-93010

Stal. Kształtowniki walcowane na gor co

24.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5 Badanie wst pne typu

10.2 Przepisy zwi zane
41.
Zał czniki nr 1 i 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
42.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
43.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
44.
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)
45.
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku
definicja i pomiary)
46.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D – 08.01.01b
USTAWIENIE KRAW

NIKÓW BETONOWYCH

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych wraz z wykonaniem ław w ramach przebudowy/rozbudowy
drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraw ników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na ławach betonowych,
wirowych, tłuczniowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajduj cych si na tym
samym poziomie lub na ró nych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej
lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w poł czeniu z innymi kraw nikami, c) jako oddzielenie
pomi dzy powierzchniami poddanymi ró nym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar kraw nika okre lony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiada
wymiar rzeczywisty w okre lonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
1.4.3. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodno materiałów z dokumentacj projektow
Materiały do wykonania robót powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu kraw ników na ławach mo na stosowa nast puj ce materiały:
– kraw niki betonowe,
– piasek na podsypk i do zapraw,
– cement do podsypki i do zapraw,
– wod ,
– materiały do wykonania ławy.
2.2.3. Kraw niki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw ników
Kraw niki betonowe mog mie nast puj ce cechy charakterystyczne:
– kraw nik mo e by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z ró nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej (która na całej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie minimaln grubo 4
mm),
– sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm powinny by okre lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
– kraw nik mo e mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si przy okre laniu wymiarów
nominalnych kraw nika); zalecana długo prostego odcinka kraw nika wraz ze zł czem wynosi 1000 mm,
– powierzchnia kraw nika mo e by obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
– płaszczyzny czołowe kraw ników mog by proste lub ukształtowane w sposób ułatwiaj cy układanie lub
ryglowanie (przykłady w zał. 1),
– kraw niki łukowe mog by wykonane jako wypukłe lub wkl słe (przykłady w zał. 2),
– rozró nia si dwa typy kraw ników (przykłady w zał. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si na ró nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajduj cych si na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw ników
Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z sol odladzaj c w warunkach mrozu
Lp.
Cecha
Zał czn
Wymagania
ik
1
Kształt i wymiary
1.1 Warto ci
C
Długo : ± 1%, 4 mm i 10 mm
dopuszczalnych
Inne wymiary z wyj tkiem promienia:
odchyłek od wymiarów
- dla powierzchni: ± 3%, 3 mm, 5 mm,
nominalnych, z
- dla innych cz ci: ± 5%, 3 mm, 10 mm
dokładno ci do
milimetra
1.2 Dopuszczalne odchyłki
C
od płasko ci i
prostoliniowo ci, dla
długo ci pomiarowej
± 1,5 mm
300 mm
± 2,0 mm
400 mm
± 2,5 mm
500 mm
± 4,0 mm
800 mm
2
Wła ciwo ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno na
D
Ubytek masy po badaniu: warto rednia 1,0 kg/m2, przy czym ka dy
zamra anie/
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
rozmra anie z udziałem
soli odladzaj cych
2.2 Wytrzymało na
F
Klasa
Charakterystyczna
Ka dy pojedynczy
zginanie (Klasa
wytrz.
wytrzymało , MPa
wynik, MPa
wytrzymało ci ustalona
1
3,5
> 2,8
w dokumentacji
2
5,0
> 4,0
projektowej lub przez
3
6,0
> 4,8
In yniera)
2.3 Trwało ze wzgl du
F
Kraw niki maj zadawalaj c trwało (wytrzymało ) je li spełnione
na wytrzymało
s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s normalnej konserwacji
2.4 Odporno na cieranie
GiH
Odporno przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporno ci
Klasa
szerokiej
Böhmego,
ustalona w
odpor
ciernej, wg
wg zał. H normy – badanie alternatywne
dokumentacji
zał. G normy
projektowej lub przez
no ci
– badanie
In yniera)
podstawowe
1
Nie okre la
Nie okre la si
3
si
20000 mm3/5000 mm2
4
23 mm
18000 mm3/5000 mm2
20 mm
2.5 Odporno na po lizg/
I
a) je li górna powierzchnia kraw nika nie była szlifowana i/lub
po lizgni cie
polerowana – zadawalaj ca odporno ,
b) je li wyj tkowo wymaga si podania warto ci odporno ci na
po lizg/po lizgni cie – nale y zadeklarowa minimaln jej warto
pomierzon wg zał. I normy (wahadłowym przyrz dem do badania
tarcia),
c) trwało odporno ci na po lizg/po lizgni cie w normalnych warunkach
u ytkowania kraw nika jest zada-walaj ca przez cały okres
u ytkowania, pod warunkiem wła ciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cz ci nie zostało odsłoni te kruszywo podlegaj ce
intensywnemu polerowaniu.
3
Aspekty wizualne
3.1 Wygl d
J
a) powierzchnia kraw nika nie powinna mie rys i odprysków,
b) nie dopuszcza si rozwarstwie w kraw nikach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity nie s uwa ane za istotne
3.2 Tekstura
J
a) kraw niki z powierzchni o specjalnej teksturze – producent powinien
okre li rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by porównana z próbkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wła ciwo ci surowców i warunków twardnienia, nie s
uwa ane za istotne
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3.3

Zabarwienie

J

a) barwiona mo e by warstwa cieralna lub cały element,
b) zabarwienie powinno by porównane z próbkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,
ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wła ciwo ci surowców lub warunków dojrzewania betonu,
nie s uwa ane za istotne

W przypadku zastosowa kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt z sol odladzaj c ), wymagania wobec
kraw ników nale y odpowiednio dostosowa do ustale PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Składowanie kraw ników
Kraw niki betonowe mog by przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko ci, wygl du itp.
Kraw niki betonowe nale y układa z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, długo ci min. 5 cm wi kszej od szeroko ci kraw nika.
2.2.4. Materiały na podsypk i do zapraw
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale y stosowa nast puj ce materiały:
a) na podsypk piaskow
– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszank drobn granulowan (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadaj cy
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskow i do zapraw
– mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniaj cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spełniaj cego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom PN88/B-32250 [11].
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow ,
powinno odbywa si na podło u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by zgodne z BN-88/6731-08 [12].
Materiały na ławy
Do wykonania ław pod kraw nik nale y stosowa , dla:
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250
[6],
b) ławy wirowej – wir odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) ławy tłuczniowej – tłucze odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach kraw ników
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada wymaganiom SST D-05.03.04a
[2].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu:
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
– wibratorów płytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraw ników
Kraw niki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki betonowe
układa nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw niki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawa poza ciany rodka transportowego wi cej ni 1/3 wysoko ci tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien si odbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas zalewow nale y pakowa w b bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa si w warunkach
zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by zgodny z dokumentacj projektow i SST. W przypadku braku
wystarczaj cych danych mo na korzysta z ustale podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zał cznikach.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :
14.
roboty przygotowawcze,
15.
wykonanie ławy,
16.
ustawienie kraw ników,
17.
wypełnienie spoin,
18.
roboty wyko czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza In yniera:
– ustali lokalizacj robót,
– ustali dane niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych,
– usun przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodze itd.
– ustali materiały niezb dne do wykonania robót,
– okre li kolejno , sposób i termin wykonania robót.
5.4. Wykonanie ławy
5.4.1. Koryto pod ław
Wymiary wykopu, stanowi cego koryto pod ław , powinny odpowiada wymiarom ławy w planie z
uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod ław powinien wynosi co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.4.2. Ława wirowa
Ław wirow o wysoko ci do 10 cm wykonuje si jednowarstwowo przez zasypanie koryta wirem i
zag szczenie go, polewaj c wod . Ławy o wysoko ci powy ej 10 cm nale y wykonywa dwuwarstwowo, starannie
zag szczaj c poszczególne warstwy.
5.4.3. Ława tłuczniowa
Ław nale y wykonywa przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłucze nale y starannie ubi polewaj c
wod . Górn powierzchni ławy tłuczniowej nale y wyrówna kli cem i ostatecznie zag ci .
Przy grubo ci warstwy tłucznia w ławie wynosz cej powy ej 10 cm nale y ław wykona dwuwarstwowo,
starannie zag szczaj c poszczególne warstwy.
5.4.4. Ława betonowa
Ław betonow zwykł w gruntach spoistych wykonuje si bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y
stosowa szalowanie. Ław betonow z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub
bezpo rednio w korycie powinien by wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale y wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nale y stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn
mas zalewow .
Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje zał cznik 4.
5.5. Ustawienie kraw ników betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraw ników
wiatło (odległo górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustale powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np.
ze wzgl du na „wyrobienie” cieku) mo e by zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm.
Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem,
wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraw ników na ławie wirowej lub tłuczniowej
Ustawianie kraw ników na ławie wirowej i tłuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu.
5.5.3. Ustawienie kraw ników na ławie betonowej
Ustawianie kraw ników na ławie betonowej wykonuje si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.
5.5.4. Wypełnianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wypełni wirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw cementowopiaskow stosuje si wył cznie do kraw ników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw nale y oczy ci i zmy wod . Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw nale y
zalewa co 50 m bitumiczn mas zalewow nad szczelin dylatacyjn ławy.
5.6. Roboty wyko czeniowe
Roboty wyko czeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektow i SST. Do robót wyko czeniowych
nale prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak:
odtworzenie elementów czasowo usuni tych,
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
–
uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
–
ew. wykona własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie
2 (tablicy 1),
–
sprawdzi cechy zewn trzne kraw ników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu
przez pomiar i ocen uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa
wła ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław
Nale y sprawdza wymiary koryta oraz zag szczenie podło a na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko ci
wykopu wynosi 2 cm. Zag szczenie podło a powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj :
a) zgodno profilu podłu nego górnej powierzchni ław z dokumentacj projektow .
Profil podłu ny górnej powierzchni ławy powinien by zgodny z projektowan niwelet . Dopuszczalne odchylenia
mog wynosi
1 cm na ka de 100 m ławy,
b) wymiary ław.
Wymiary ław nale y sprawdzi w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynosz :
- dla wysoko ci 10% wysoko ci projektowanej,
- dla szeroko ci 10% szeroko ci projektowanej,
c) równo górnej powierzchni ław.
Równo górnej powierzchni ławy sprawdza si przez przyło enie w dwóch punktach, na ka de 100 m ławy,
trzymetrowej łaty. Prze wit pomi dzy górn powierzchni ławy i przyło on łat nie mo e przekracza 1 cm,
d) zag szczenie ław z kruszyw.
Zag szczenie ław bada si w dwóch przekrojach na ka de 100 m. Ławy ze wiru lub piasku nie mog wykazywa
ladu urz dzenia zag szczaj cego.
Ławy z tłucznia, badane prób wyj cia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwala na wyj cie ziarna z
ławy,
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo e przekracza
2 cm na ka de 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm na ka de 100
m ustawionego kraw nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi 1 cm
na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
c) równo górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przyło enie w dwóch punktach na ka de 100 m
kraw nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze wit pomi dzy górn powierzchni kraw nika i przyło on łat nie
mo e przekracza
1 cm,
d) dokładno wypełnienia spoin bada si co 10 metrów. Spoiny musz by wypełnione całkowicie na pełn
gł boko .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraw nika.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
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wykonanie koryta pod ław ,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien by zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraw nika obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podło a,
– dostarczenie materiałów i sprz tu,
– wykonanie koryta pod ław ,
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
– wykonanie podsypki,
– ustawienie kraw ników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprz tu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzysz ce, które s niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2. D-05.03.04a
Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz
1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego u ytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz
1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno
5. PN-EN 1340:2003
Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada
6. PN-88/B-06250
Beton zwykły
7. PN-63/B-06251
Roboty betonowe i elbetowe
8. PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
9. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotycz ce robót zwi zanych z budow chodników z brukowej kostki
betonowej, które zostan wykonane w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci
Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej
zgodnie z Dokumentacj Projektow :
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł czonych ze sob trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Kostka integracyjna – kształtka z wyra nie odmienn od standardowej kostki faktur i kolorem
nawierzchni pozwalaj ca osob niepełnosprawnym zlokalizowa miejsce przej cia na chodniku, wej cie na jezdni z
chodnika itp.
1.4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw no n nawierzchni drogowej.
1.4.3 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu
kruszywa o wła ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno ci optymalnej. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne
z obowi zuj cymi aktami prawnymi i okre leniami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót oraz za ich zgodno z Dokumentacj
Projektow , SST i wymaganiami In yniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne zasady dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materiałów
Wszystkie materiały u yte do budowy powinny by zatwierdzone przez In yniera.
ródła materiałów powinny by wybrane przez Wykonawc z wyprzedzeniem przed rozpocz ciem robót nie pó niej
ni 3 tygodnie. Do ka dej ilo ci jednorazowo dostarczonego materiału (kostki brukowej, cementu, kruszywa) doł czony
powinien by dokument potwierdzaj cy jego jako na podstawie przeprowadzonych bada . Nale y u y brukowej
kostki betonowej wibroprasowanej posiadaj cej aktualn Aprobat Techniczn IBDiM. Podbudow z kruszywa
łamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie nale y wykona zgodnie ze SST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wygl d zewn trzny
Struktura elementu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna by
równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza 2 mm.
2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki betonowej
Brukowa kostka betonowa grubo ci 8 cm koloru:
- szarego dla chodników,
Tolerancje wymiarowe wynosz :
- na długo ci ± 3 mm
- na szeroko ci ± 3 mm
- na grubo ci ± 5 mm.
Kształt kostki betonowej oraz faktur układanego chodnika Wykonawca uzgodni z In ynierem.
W miejscach przej dla pieszych nale y zastosowa kostk integracyjn .
2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:
a) wytrzymało na ciskanie po 28 dniach ( rednia z 10 kostek) nie powinna by mniejsza
ni 50 MPa.
b) nasi kliwo kostek betonowych powinna by badana zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i wynosi nie wi cej ni 5 %
c) odporno na działanie mrozu po 150 cyklach zamra ania i odmra ania próbek badanych
wg PN-EN 206-1:2003 jest wystarczaj ca, je eli:
- wska nik mrozoodporno ci F
150
- próbka nie wykazuje p kni
- strata masy nie przekracza 5 %
- obni enie wytrzymało ci na ciskanie w stosunku do wytrzymało ci próbek nie zamra anych
nie jest wi ksze ni 20 %.
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d) cieralno kostek okre lona na tarczy Boehmego i zgodnie z norm PN-EN 14157:2005 (U)
nie przekracza 4 mm.
2.3. Materiały na podsypk cementowo – piaskow
Piasek na podsypk cementowo – piaskow 1:4 powinien odpowiada wymaganiom normy PN-EN 13043:2004, a
u yty cement normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005, klasa 32,5. Woda u yta do zwil ania podsypki winna odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Kostki betonowe powinny by składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podło u wyrównanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych lub na paletach transportowych. Piasek nale y
gromadzi w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczaj cych go przed zanieczyszczeniem.
Cement winien by przechowywany zgodnie z norm BN-88/6731-08.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si r cznie. Przy du ych powierzchniach o jednolitym
kształcie i kolorze kostek, mo na stosowa mechaniczne urz dzenia układaj ce. Do zag szczania nawierzchni stosuje
si wibratory płytowe z osłon gumow lub z tworzywa sztucznego.
Sprz t u yty przez Wykonawc do robót winien uzyska akceptacj In yniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
Kostki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton minimum 75 %
wytrzymało ci gwarantowanej, w sposób zabezpieczaj cy je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Sposób ich
załadunku na rodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesuni ciem w czasie jazdy powinien by zgodny z
obowi zuj cymi przepisami. Oznaczenia producenta kostek powinny by umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewo enia luzem nale y oznaczy w sposób trwały co najmniej co 50 sztuk
kostki.
Oznaczenie powinno zawiera co najmniej:
- oznaczenie wyrobu
- znak wytwórni
- dat produkcji.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Podło e - koryto
Koryto wykonane w podło u powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem
i zag szczeniem podło a”.
Wska nik zag szczenia koryta powinien by nie mniejszy ni 0,97 wg normalnej metody Proctora
(wg BN-77/8931-12).
5.2. Podbudowa
Podbudowa powinna by uło ona na podło u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu
do niej. Je eli podło e wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by one usuni te według zasad zaakceptowanych
przez In yniera. Podbudowa powinna by wytyczona zgodnie z Dokumentacj Projektow i wykonana zgodnie
ze SST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”
z kruszywa 0/31,5 mm.
5.3. Podsypka
Zgodnie z Dokumentacj Projektow nawierzchni z betonowej kostki brukowej nale y układa na podsypce
cementowo – piaskowej 1:4. Grubo podsypki po zag szczeniu powinna wynosi 3 cm.
Podsypka powinna by zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Sposób układania chodnika (faktur nawierzchni) Wykonawca uzgodni z In ynierem.
Kostk układa si na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosiły od
2 do 3 mm. Kostk nale y układa około 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie ubijania
posypka ulega dog szczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysoko ci pomi dzy płaszczyznami s siaduj cych dwóch
kostek nie mo e przekracza 2 mm (je li nie ustalono układania kostki „na ostro”).
Powierzchnia elementów poło onych obok takich urz dze jak studzienki, włazy itp. powinna wystawa
3-5 mm powy ej tych urz dze . Kostki betonowe przy kraw nikach nale y układa w ten sposób, aby ich górna
powierzchnia wystawała 1 cm powy ej górnej płaszczyzny kraw nika.
Kostki betonowe na łukach nale y tak układa , aby spoiny rozszerzały si wachlarzowo, jednak nie były szersze ni 9
mm. Po uło eniu kostki, spoiny nale y zamuli piaskiem na pełn grubo elementu. Uło on nawierzchni nale y
zag ci wibratorami płytowymi z osłon gumow lub tworzywa sztucznego. Wibrowanie nale y prowadzi od
kraw dzi ni szej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nale y uzupełni
spoiny piaskiem i zmie nawierzchni . W miejscu przej dla pieszych nale y zastosowa kostk integracyjn na
szeroko ci 60 cm.
6. KONTROLA JAKO CI
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek posiada
Aprobat Techniczn IBDiM na wyrób. Niezale nie od tego Wykonawca powinien da od producenta
wyników bie cych bada wytrzymało ci wyrobu na ciskanie.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania materiałów
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu:
a) kostki betonowe:
- wygl d zewn trzny – przed przyst pieniem do robót i w przypadkach w tpliwych,
- kształt i wymiar,
- wytrzymało na ciskanie na całych kostkach wg PN-EN 206-1:2003 raz przed przyst pieniem do robót i w
przypadkach w tpliwych,
- nasi kliwo na całych kostkach wg PN-EN 206-1:2003 raz przed przyst pieniem do robót i w przypadkach
w tpliwych,
- odporno elementów na działanie mrozu wg PN-EN 206-1:2003 raz przed przyst pieniem do robót i w przypadkach
w tpliwych,
- cieralno na traczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 (U) raz przed przyst pieniem do robót i w przypadkach
w tpliwych,
b) kruszywo na podbudow – w zakresie i z cz stotliwo ci wymaganymi wg SST D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”,
c) materiały do podsypek i wypełnienia spoin
- wła ciwo ci cementu klasy 32,5 – zgodno jego wła ciwo ci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
normy PN-EN 197-1:2002/A1:2004,
- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawarto zanieczyszcze obcych wg PN-B-06714/12:1976,
zawarto pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawarto zanieczyszcze organicznych wg PN-EN 17441:2000 raz przed przyst pieniem do robót dla partii nie wi kszej ni 1500 Mg i ka dorazowo przy zmianie ródła
dostaw.
6.3.2. Sprawdzenie podło a
Sprawdzenie podło a polega na stwierdzeniu jego zgodno ci z Dokumentacj Projektow i SST D.04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zag szczeniem podło a”.
Dla podło a dopuszczalne tolerancje wynosz :
- dla gł boko ci koryta:
- o szeroko ci do 3 m +/- 1 cm
- o szeroko ci powy ej 3m +/1 cm
- dla szeroko ci koryta - ± 5 cm.
Zag szczenie lub no no koryta nale y bada w dwóch punktach na ka dej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
ni 1 raz na 50 m ci gu. Uzyskane parametry zag szczenia powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej
SST
6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu nych polega na stwierdzeniu
zgodno ci z Dokumentacj Projektow oraz pkt. 5.3 niniejszej SST
6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z Dokumentacj Projektow oraz wymaganiami podanymi
w pkt. 5.4 niniejszej SST i obejmuje:
- pomierzenie szeroko ci spoin
- sprawdzenie prawidłowo ci ubijania
- sprawdzenie prawidłowo ci wypełnienia spoin
- sprawdzenie, czy przyj ty kształt, kolor kostek oraz faktura układanej nawierzchni s zachowane.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie równo ci nawierzchni
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadzi nale y łat , co najmniej raz na ka de 100 do 300 m2 uło onego
chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni 1 raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze wit pod łat 4 metrow nie powinien przekracza 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłu nego
Sprawdzenie profilu podłu nego przeprowadzi nale y za pomoc niwelacji, bior c pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety zwłaszcza w punktach jej
załamania niwelety nie mog przekracza 1 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenia przekroju poprzecznego dokonywa nale y szablonem z poziomic co najmniej raz
na ka de 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni co 50 m chodnika.
Dopuszsz od projektowanego pochylenia poprzecznego wynosz
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6.4.4. Szeroko nawierzchni
Szeroko nawierzchni nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
5 cm.
6.5. Cz stotliwo pomiarów
Cz stotliwo pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt. 6.4. powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej ni 2 razy na 100 m2
nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie
tam, gdzie poleci In ynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacj Projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli 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 dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
W cenie jednostkowej robót nale y uwzgl dni wszystkie koszty zwi zane z realizacj zadania,
wynikaj ce z pkt 9.1. SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- uło enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wypełnieniem spoin,
- przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w niniejszej SST
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
- PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody bada .
- PN-EN 14157:2005 (U) Kamie naturalny. Oznaczanie odporno ci na cieranie.
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz
1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno .
- PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawarto ci zanieczyszcze obcych.
- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewu..
- PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw.
- PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz
1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno .
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz
1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku (Zmiana A1).
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
- PN-B-06714.13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci pyłów mineralnych.
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło a przez
obci enie płyt .
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
- PN-78/B-06714.16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
- PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze organicznych.
- PN-78/B-06714.28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod bromow .
- PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody bada
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WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robot zwi zanych z wykonaniem nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram w ramach przebudowy/rozbudowy drogi
gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robot obj tych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania Robot wymienionych w p.1.1. i obejmuj wykonanie
wjazdów i wyjazdów z bram w zakresie zgodnym z Dokumentacj Projektow .
1.4. Okre lenia podstawowe.
Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dost pu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wje d aj cych lub
wyje d aj cych z bram (z posesji).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robot.
Ogólne wymagania dotycz ce robot podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów.
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania
Ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów.
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram s :
- tłucze do wykonania podbudowy o uziarnieniu 0/31,5 mm,
- kostka betonowa koloru czerwonego oraz grafitowego gr. 8cm do wykonania nawierzchni wjazdów,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- obrze e betonowe 8x30cm,
- woda.
2.3. Wymagania dla tłucznia.
Tłucze u ywany do wykonania podbudowy wjazdu powinien spełnia wymagania szczegółowe podane w D.04.04.02.
Podbudow wykona zgodnie z D.04.04.02.
2.4. Kostka betonowa.
Kostka brukowa z betonu B-30 wibroprasowana, gatunek 1. kolor czerwony, kolor grafitowy gr. 8cm – kostka musi
posiada atest producenta oraz wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Kostki betonowe powinny odpowiada PN-EN 1338, PN-EN 206-1 oraz posiada Aprobat Techniczn .
- wytrzymało – min. B50,
- nasi kliwo - 4%,
- mrozoodporno – F150,
- cieralno - 4mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki betonowej.
- dla gatunku 1 ± 2mm.
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
2.4.2. Wygl d zewn trzny:
Szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y ograniczaj cych powierzchnie górne s niedopuszczalne, kostki musz by
bez uszkodze .
- struktura zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków,
- powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny
przekracza 2mm dla kostek o grubo ci
80 mm,
- tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynosz :
- na długo ci ± 3mm,
- na szeroko ci ± 3mm,
- na grubo ci ± 3mm.
2.5. Piasek, wir, mieszanka
Piasek na podsypk cementowo-piaskow powinien odpowiada wymaganiom PN-EN 12620. Inny materiał mo na
stosowa pod warunkiem akceptacji In yniera.
2.6. Cement
Cement u yty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni CEMI 32,5
według wymaga PN-EN 197-1.
2.7. Woda
Woda powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-EN 1008
3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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Roboty zwi zane z układaniem nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram mo na wykona r cznie przy u yciu narz dzi
brukarskich i drobnego sprz tu tj. wibratorów płytowych, ubijaków r cznych i mechanicznych, pił spalinowych lub
elektrycznych z tarcz diamentow .
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
4.2. Transport materiałów.
Betonowa kostka brukowa - transport i składowanie na miejsce wbudowania zgodnie z PN-EN 1338. Piasek, tłucze mo e by przewo ony dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera. Podczas transportu i
składowania nale y zabezpieczy ro ne asortymenty piasku przed mieszaniem si ich.
Cement - transportowany b dzie rodkami transportu przeznaczonymi do przewo enia tego typu materiałów. U yte
rodki transportu musz uzyska akceptacj In yniera.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robot.
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne.
5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania materiałów niezb dnych do wykonania powy szych robot musz uzyska akceptacj In yniera.
Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne.
Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysoko ciowe, niezb dne do
wykonania robot.
5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot.
Za bezpiecze stwo ruchu w obr bie odcinka ulicy, na którym prowadzone s roboty obj te niniejsz SST
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Odcinek drogi, na którym prowadzone s roboty nale y oznakowa zgodnie z
"Instrukcj oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym" - stanowi c zał. nr l do zarz dzenia Ministrów
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych nr 184 z dnia 6.06.1990r.
5.2.4. Wykonanie koryta.
Wykonanie koryta pod nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinno by zgodne z wymaganiami okre lonymi w SST
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem podło a”.
Wykop pod ław obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by wykonany zgodnie z PN-B- 06050.
5.2.5. Podbudowa.
Przewiduje si podbudow z kruszywa łamanego 0/31,6 stabilizowanego mechanicznie o grubo ci 20cm - podbudowa z
kruszywa łamanego, wg SST D.04.04.02.
5.2.6. Układanie kostki betonowej.
Nawierzchnie nale y uło y na przygotowanym wcze niej i oczyszczonym podło u. Nawierzchni nale y układa , gdy
temperatura otoczenia jest nie ni sza ni +5°C. Kostka powinna by po uło eniu dobrze ubita. Kostki p kni te powinny
by wymienione na cał szeroko . Szeroko spoin nie powinna przekracza 5mm. Po ubiciu nawierzchni nale y
uzupełni szczeliny piaskiem i zamie nawierzchni . Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
piel gnacji – mo e by zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robot.
Ogólne zasady kontroli jako ci Robot podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej.
Przed przyst pieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejsz SST.
Do ka dej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawc doł czone powinno by wiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument po wiadczaj cy jej jako na podstawie przeprowadzonych bada przy odbiorze partii kostki
betonowej na budowie. Wykonawca powinien przeprowadzi badania w zakresie wygl du zewn trznego. Pobór
próbek do badania cech zewn trznych z partii nie wi kszych ni 2500m2 kostki betonowej powinien by
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli.
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dyskwalifikuj ca

20

3

4

501 – 1200

32

5

6

3.

1201 – 3200

50

7

8

4.

3201 – 10000

80

10

11

L.p.

Liczba w
partii

1.

281 – 500

2.

liczebno

próbki

Do bada nale y pobra próbk losowo.
Nale y sprawdzi :
- nierówno ci podłu ne nie powinny przekracza 1,0cm,
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- spadki poprzeczne powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow z tolerancj ± 0,5% pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,
- rz dne nawierzchni – ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinna przekracza
+1cm i -2cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
- ukształtowanie osi – przesuni cie osi w planie nie mo e przekracza ± 2cm, pomiar w punktach charakterystycznych
niwelety,
- szeroko nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2cm,
- prawidłowo uło enia kostki:
- pomiar szeroko ci spoin, oraz powi zania spoin,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- osadzenie kostek nie powinno by dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o ci arze 25kg z
wysoko ci 15cm na poszczególne kostki.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza nale y w nast puj cy sposób:
Na ka de 200m2 nawierzchni z kostki betonowej nale y wyj 4 kostki w dowolnym miejscu i
zmierzy grubo podsypki oraz sprawdzi wizualnie układ kostek nawierzchni, tolerancja w grubo ci ± 10%.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robot.
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00.
"Wymagania ogólne”.
Jednostk obmiaru jest 1m2 wykonanej nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram oraz utwardzenia terenów w rejonie
separatorów i osadników z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego oraz grafitowego, z wykonaniem
niezb dnych robot pomocniczych opisanych w pkt.1.3.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robot.
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
9. Podstawa płatno ci
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci.
Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w SST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
9.2. Szczegółowe warunki płatno ci.
Podstaw płatno ci jest ilo m2 uło onej nawierzchni. Cena jednostkowa 1m2 obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dowóz wszystkich potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm,
- uło enie kostki brukowej gr. 8cm wraz z zag szczeniem i wypełnieniem spoin,
- przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
10. Przepisy zwi zane
10.1 Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1 Beton -- Cz
1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno ci
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1340 Kraw niki uliczne. Wymagania i metody bada
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada .
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D - 10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w
miejscowo ci Lisno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w ramach przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 172032B w miejscowo ci Lisno.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Zakres stosowania zjazdów
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonywania zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne.
Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach
Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni najcz ciej stosowanych przy wykonywaniu zjazdów (KPED typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1].
1.4. Okre lenia podstawowe
Zjazd - urz dzone miejsce dost pu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest
uzgodniona z zarz dem drogi. W zale no ci od pełnionej funkcji, rozró nia si dwa typy zjazdów: publiczne i
indywidualne.
Zjazd publiczny - urz dzone miejsce dost pu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona
działalno
gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dost p z/do parkingu, stacji paliw, obiektów
gastronomicznych, obiektów przemysłowych lub innych obiektów ogólnodost pnych.
Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dost pu do drogi z obiektu, który jest u ytkowany indywidualnie.
Zjazd indywidualny zapewnia dost p do pojedynczych posesji, zabudowa gospodarczych, na pole lub do innych
obiektów u ytkowanych indywidualnie.
.Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów
Materiały u yte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:
materiały do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymagania wg SST D-05.03.05
„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gor co”,
materiały do nawierzchni tłuczniowej, wymagania wg SST D-05.02.01 „Nawierzchnie tłuczniowe”,
materiały do nawierzchni brukowcowej, wymagania wg SST D-05.02.02 „Nawierzchnie brukowcowe”,
materiały do nawierzchni powierzchniowo pojedynczo utrwalanej, wymagania wg SST D-05.03.09
„Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”,
materiały do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wymagania wg SST D-04.05.01 „Podbudowa z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
materiały do podbudowy z chudego betonu, wymagania wg SST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”,
materiały do podbudowy z tłucznia, wymagania wg SST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia”,
materiały do podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wymagania wg SST D04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”,
materiały do podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wymagania wg SST D04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”.
2.3. Materiały do wykonania przepustów
Je eli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustów pod zjazdami, to materiały
u yte do ich wykonania powinny odpowiada wymaganiom SST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.
2.4. Materiały do robót wyko czeniowych
Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny odpowiada wymaganiom SST
D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
3. SPRZ T
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania zjazdów nale y stosowa ten rodzaj sprz tu, który został podany w punkcie 3 odpowiednich
SST:
sprz t do wykonania robót ziemnych, według SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”,
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sprz t do wykonania robót nawierzchniowych, według odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2
niniejszej specyfikacji technicznej,
sprz t do wykonywania przepustów pod zjazdami, według SST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”,
sprz t do wykonania umocnienia skarp i rowów, według SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiada wymaganiom według punktu
4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej specyfikacji technicznej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do wła ciwych robót nale y wykona roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.3. Wykonanie przepustów pod zjazdami
Przepusty pod zjazdami nale y wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-06.02.01 „Przepusty
pod zjazdami”.
5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny by z zasady wykonywane mechanicznie.
Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie wyst puje niewielki zakres robót, roboty ziemne mog by wykonywane
r cznie.
Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiada wymaganiom SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdów
Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiada wymaganiom według odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 2.2.
5.6. Umocnienie skarp
Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno
odpowiada wymaganiom SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Sprawdzenie prawidłowo ci robót przygotowawczych
Kontrola jako ci robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:
dokumentacj projektow - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania przepustów pod zjazdami
Kontrola jako ci wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj
projektow na podstawie ogl dzin i pomiarów oraz zgodno ci z wymaganiami wg SST D-06.02.01 „Przepusty pod
zjazdami”.
6.3. Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania robót ziemnych
Kontrola jako ci robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:
dokumentacj projektow - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i SST D-02.03.01
„Wykonanie nasypów”.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów
Kontrola jako ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:
dokumentacj projektow w zakresie: grubo ci konstrukcji nawierzchni, szeroko ci, rz dnych wysoko ciowych i
spadków poprzecznych,
wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.
6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa wi kszych odchyle w zakresie cech geometrycznych
zjazdów ni to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów
Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu
Nawierzchnia ulepszona
Nawierzchnia nieulepszona
Szeroko , cm
+10 i -5
5
Równo podłu na, mm
9
12
Równo poprzeczna, mm
9
12
Pochylenie poprzeczne, %
0,5
1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm
5
10
Grubo konstrukcji nawierzchni *), cm
0,5
2,0
*) Odchylenia grubo ci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla ł cznej grubo ci warstw
6.6. Ocena wyników bada
Wszystkie materiały musz spełnia wymagania podane w punkcie 2.
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Wszystkie elementy robót, które wykazuj odst pstwa od postanowie SST, powinny by doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodno ci z SST, a po przeprowadzeniu bada i pomiarów mog by ponownie
przedstawione do akceptacji In yniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacj
projektow i pomiarami w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty obj te niniejsz SST podlegaj :
odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, który powinien by dokonany po wykonaniu:
prac pomiarowych,
robót przygotowawczych,
robót ziemnych i ewentualnie przepustów,
odbiorowi ko cowemu,
odbiorowi ostatecznemu.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Płatno za m2 (metr kwadratowy) zjazdu nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jako ci
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie potrzebnych materiałów,
wykonanie robót ziemnych i ewentualnie przepustów,
wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),
wykonanie robót wyko czeniowych,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywołanych w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.
Dodatkowo obowi zuje:
KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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