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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót drogowych związanych z przebudową chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawĊ opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach
gminnych.
1.3. Zakres robót objĊtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objĊtych ogólnymi
specyfikacjami technicznymi, a w razie ich braku dla robót objĊtych ogólnymi specyfikacjami technicznymi wydanymi
przez GDDP lub GDDKiA dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
UĪyte w OST wymienione poniĪej okreĞlenia naleĪy rozumieü w kaĪdym przypadku nastĊpująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bĊdący budynkiem, stanowiący całoĞü techniczno-uĪytkową
(droga) albo jego czĊĞü stanowiącą odrĊbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wĊzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniĊty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. DługoĞü mostu - odległoĞü miĊdzy zewnĊtrznymi krawĊdziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z
nadsypką - odległoĞü w Ğwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montaĪowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniĊcia po jego zakoĔczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczĊcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzĊdowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuĪący do
notowania zdarzeĔ i okolicznoĞci zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceĔ i innej korespondencji technicznej pomiĊdzy InĪynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. InĪynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czĊĞü korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, upowaĪniona do kierowania robotami i do
wystĊpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja noĞna (przĊsło lub przĊsła obiektu mostowego) - czĊĞü obiektu oparta na podporach mostowych,
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czĊĞü wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoĪenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. KsiąĪka obmiarów - akceptowany przez InĪyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
słuĪący do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeĔ, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąĪce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InĪyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbĊdne
do przeprowadzenia wszelkich badaĔ i prób związanych z oceną jakoĞci materiałów oraz robót.
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1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbĊdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InĪyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuĪących do przejmowania i rozkładania obciąĪeĔ od ruchu na
podłoĪe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Ğcieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpoĞrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
Warstwa wiąĪąca - warstwa znajdująca siĊ miĊdzy warstwą Ğcieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoĪenie
naprĊĪeĔ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowĊ.
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuĪąca do wyrównania nierównoĞci podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czĊĞü nawierzchni słuĪąca do przenoszenia obciąĪeĔ od ruchu na podłoĪe. Podbudowa moĪe
składaü siĊ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - górna czĊĞü podbudowy spełniająca funkcje noĞne w konstrukcji nawierzchni. MoĪe ona
składaü siĊ z jednej lub dwóch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czĊĞü podbudowy spełniająca, obok funkcji noĞnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoĪa. MoĪe zawieraü warstwĊ mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu.
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoĪliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leĪącej powyĪej.
Warstwa odsączająca - warstwa słuĪąca do odprowadzenia wody przedostającej siĊ do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokoĞciowe i geometryczne rozwiniĊcie na płaszczyĨnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnoĞü - zgodnoĞü wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeĞli
przedział tolerancji nie został okreĞlony - z przeciĊtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeĔ oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moĪe równieĪ obejmowaü teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeĔ chroniących ludzi i Ğrodowisko przed uciąĪliwoĞciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
1.4.26. Pobocze - czĊĞü korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeĔ
organizacji i bezpieczeĔstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuĪąca jednoczeĞnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.27. PodłoĪe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leĪący pod nawierzchnią do głĊbokoĞci przemarzania.
1.4.28. PodłoĪe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoĪa, leĪąca bezpoĞrednio pod nawierzchnią, ulepszona w
celu umoĪliwienia przejĊcia ruchu budowlanego i właĞciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie InĪyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InĪyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bĊdąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. PrzedsiĊwziĊcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuĪnym) istniejącego
połączenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniĊtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wĊdrówek zwierząt dziko Īyjących lub urządzeĔ technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Ğrodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wĊdrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czĊĞü dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjĊ,
charakterystykĊ i wymiary obiektu bĊdącego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoĪe składaü siĊ z pełnej Ğciany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyĔ, komór.
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1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. RozpiĊtoĞü teoretyczna - odległoĞü miĊdzy punktami podparcia (łoĪyskami), przĊsła mostowego.
1.4.39. SzerokoĞü całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległoĞü miĊdzy zewnĊtrznymi krawĊdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuĪnej, obejmuje całkowitą szerokoĞü konstrukcyjną ustroju
niosącego.
1.4.40. SzerokoĞü uĪytkowa obiektu - szerokoĞü jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokoĞü chodników mierzona w Ğwietle porĊczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.41. ĝlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloĞci (przedmiarem) w kolejnoĞci technologicznej ich
wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostĊpniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące czĊĞü terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagłĊbiony poniĪej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - czĊĞü przedsiĊwziĊcia budowlanego, stanowiąca odrĊbną całoĞü konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uĪytkowych. Zadanie moĪe polegaü na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej
lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonanych robót, bezpieczeĔstwo wszelkich czynnoĞci na terenie
budowy, metody uĪyte przy budowie oraz za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
InĪyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okreĞlonym w dokumentach kontraktowych przekaĪe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjĊ i współrzĊdne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bĊdzie zawieraü rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzglĊdniającym podział na dokumentacjĊ projektową:
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentacjĊ projektową oraz projektową dokumentacjĊ
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. ZgodnoĞü robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InĪyniera/Kierownika projektu stanowią czĊĞü umowy, a wymagania okreĞlone w choüby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieĪnoĞci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnoĞü ich waĪnoĞci
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiü InĪyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzjĊ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieĪnoĞci, wymiary podane na piĞmie są waĪniejsze od wymiarów okreĞlonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bĊdą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane okreĞlone w dokumentacji projektowej i w SST bĊdą uwaĪane za wartoĞci docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą wykazywaü zgodnoĞü z okreĞlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczaü dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bĊdą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakoĞü elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ĞcieĪki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aĪ do zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InĪynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleĪnoĞci od potrzeb i postĊpu robót projekt organizacji ruchu
powinien byü na bieĪąco aktualizowany przez WykonawcĊ. KaĪda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaĪdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, Ğwiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeĔstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoĞci w dzieĔ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające bĊdą akceptowane przez InĪyniera/Kierownika
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób uzgodniony z
InĪynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach okreĞlonych przez
InĪyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treĞü bĊdzie zatwierdzona przez InĪyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bĊdą utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w cenĊ
kontraktową.
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aĪ do
zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie utrzymywaü tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, porĊcze, oĞwietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Ğrodki niezbĊdne do ochrony robót,
wygody społecznoĞci i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraĨnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z InĪynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InĪynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób uzgodniony z
InĪynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach okreĞlonych przez
InĪyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treĞü bĊdzie zatwierdzona przez InĪyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bĊdą utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w cenĊ
kontraktową.
1.5.5. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
Ğrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaĔczania robót Wykonawca bĊdzie:
utrzymywaü teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmowaü wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm dotyczących ochrony
Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikaü uszkodzeĔ lub uciąĪliwoĞci dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w nastĊpstwie jego sposobu działania.
Stosując siĊ do tych wymagaĔ bĊdzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizacjĊ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
Ğrodki ostroĪnoĞci i zabezpieczenia przed:
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zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
moĪliwoĞcią powstania poĪaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzĊt
przeciwpoĪarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostĊpem osób trzecich.
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĪarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie bĊdą dopuszczone do uĪycia.
Nie dopuszcza siĊ uĪycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stĊĪeniu wiĊkszym od
dopuszczalnego, okreĞlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uĪyte do robót bĊdą miały aprobatĊ techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkĊ, jednoznacznie okreĞlającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na Ğrodowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoĔczeniu robót ich szkodliwoĞü
zanika (np. materiały pylaste) mogą byü uĪyte pod warunkiem przestrzegania wymagaĔ technologicznych
wbudowania. JeĪeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaü zgodĊ na uĪycie tych
materiałów od właĞciwych organów administracji paĔstwowej.
JeĪeli Wykonawca uĪył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uĪycie
spowodowało jakiekolwiek zagroĪenie Ğrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własnoĞci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronĊ instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bĊdących właĞcicielami tych urządzeĔ potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właĞciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeĔ w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieĞciü w swoim harmonogramie rezerwĊ czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają byü wykonane w zakresie przełoĪenia instalacji i urządzeĔ podziemnych na terenie budowy i
powiadomiü InĪyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczĊcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InĪyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
władze oraz bĊdzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bĊdzie odpowiadaü za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeĔ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
JeĪeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca bĊdzie realizowaü roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodnoĞci dla mieszkaĔców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnoĞcią.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie na bieĪąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiĊdzy
Wykonawcą a właĞcicielami nieruchomoĞci i dotyczących korzystania z własnoĞci i dróg wewnĊtrznych. JednakĪe, ani
InĪynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie bĊdzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie bĊdą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąĪeĔ osi pojazdów
Wykonawca bĊdzie stosowaü siĊ do ustawowych ograniczeĔ nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposaĪenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbĊdne zezwolenia i
uzgodnienia od właĞciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaĪdym
takim przewozie bĊdzie powiadamiał InĪyniera/Kierownika projektu. InĪynier/Kierownik projektu moĪe poleciü, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usuniĊte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąĪenie
osiowe nie bĊdą dopuszczone na ĞwieĪo ukoĔczony fragment budowy w obrĊbie terenu budowy i Wykonawca bĊdzie
odpowiadał za naprawĊ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InĪyniera/Kierownika
projektu.
1.5.10. BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisów dotyczących bezpieczeĔstwa i higieny
pracy.
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W szczególnoĞci Wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagaĔ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzĊt i
odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeĔstwa
publicznego.
Uznaje siĊ, Īe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagaĔ okreĞlonych powyĪej nie podlegają
odrĊbnej zapłacie i są uwzglĊdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bĊdzie odpowiadał za ochronĊ robót i za wszelkie materiały i urządzenia uĪywane do robót od
daty rozpoczĊcia do daty wydania potwierdzenia zakoĔczenia robót przez InĪyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byü prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
JeĞli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InĪyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocząü roboty utrzymaniowe nie póĨniej niĪ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znaü wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i bĊdzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieĔ podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagaĔ prawnych odnoĞnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzĊtu,
materiałów lub urządzeĔ uĪytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły bĊdzie informowaü
InĪyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne odnoĞne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postĊpowania, obciąĪenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez InĪyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. RównowaĪnoĞü norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniaü mają
materiały, sprzĊt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bĊdą obowiązywaü postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są paĔstwowe lub odnoszą siĊ do konkretnego kraju lub regionu,
mogą byü równieĪ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyĪszy poziom wykonania niĪ
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InĪyniera/Kierownika projektu. RóĪnice pomiĊdzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą
byü dokładnie opisane przez WykonawcĊ i przedłoĪone InĪynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoĞciowe, budowle oraz inne pozostałoĞci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bĊdą uwaĪane za własnoĞü Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomiü InĪyniera/Kierownika projektu i postĊpowaü zgodnie z jego poleceniami.
JeĪeli w wyniku tych poleceĔ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóĨnienia w robotach, InĪynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuĪenie czasu wykonania robót i/lub wysokoĞü
kwoty, o którą naleĪy zwiĊkszyü cenĊ kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizacjĊ)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyü Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzĊt, transport oraz
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.
2. MATERIAŁY
2.1. ħródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InĪynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego Ĩródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieĪ
odpowiednie Ğwiadectwa badaĔ laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego Ĩródła nie oznacza automatycznie, Īe wszelkie materiały z danego
Ĩródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badaĔ w celu wykazania, Īe materiały uzyskane z
dopuszczonego Ĩródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleĔ od właĞcicieli i odnoĞnych władz na pozyskanie materiałów
ze Ĩródeł miejscowych włączając w to Ĩródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyü
InĪynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczĊciem eksploatacji Ĩródła.
Wykonawca przedstawi InĪynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjĊ zawierającą
raporty z badaĔ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodĊ wydobycia i selekcji,
uwzglĊdniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji paĔstwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiałów
pochodzących ze Ĩródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierĪawy i inne jakie okaĪą siĊ
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjĊte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
bĊdą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoĔczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bĊdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagaĔ umowy lub
wskazaĔ InĪyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bĊdzie prowadziü Īadnych wykopów w obrĊbie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Īe uzyska na to pisemną zgodĊ InĪyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Ĩródeł materiałów bĊdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez WykonawcĊ wywiezione z terenu budowy i złoĪone
w miejscu wskazanym przez InĪyniera/Kierownika projektu. JeĞli InĪynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uĪycie tych materiałów do innych robót, niĪ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewartoĞciowany (skorygowany) przez InĪyniera/Kierownika projektu.
KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem, usuniĊciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
JeĞli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InĪyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uĪyciem tego materiału, albo w okresie dłuĪszym, jeĞli bĊdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badaĔ wymaganych przez InĪyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moĪe byü
póĨniej zmieniany bez zgody InĪyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bĊdą one uĪyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakoĞü i właĞciwoĞci i były dostĊpne do kontroli przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InĪynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
WykonawcĊ i zaakceptowanych przez InĪyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą byü okresowo kontrolowane przez InĪyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnoĞci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą byü pobierane w celu
sprawdzenia ich właĞciwoĞci. Wyniki tych kontroli bĊdą stanowiü podstawĊ do akceptacji okreĞlonej partii materiałów
pod wzglĊdem jakoĞci.
W przypadku, gdy InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie przeprowadzał inspekcjĊ wytwórni, muszą byü
spełnione nastĊpujące warunki:
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie miał zapewnioną współpracĊ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
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InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie miał wolny dostĊp, w dowolnym czasie, do tych czĊĞci wytwórni, gdzie odbywa siĊ
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
JeĪeli produkcja odbywa siĊ w miejscu nie naleĪącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InĪyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaĔ w tych miejscach.
3. SPRZĉT
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez InĪyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleĔ w wymienionych wyĪej
dokumentach, sprzĊt powinien byü uzgodniony i zaakceptowany przez InĪyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu powinny gwarantowaü przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreĞlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InĪyniera/ Kierownika projektu.
SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót ma byü utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoĞci do pracy. Powinien byü zgodny z normami ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego
uĪytkowania.
Wykonawca dostarczy InĪynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania i badaĔ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bĊdzie konserwowaü sprzĊt jak równieĪ naprawiaü lub wymieniaü sprzĊt niesprawny.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü wariantowego uĪycia sprzĊtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InĪyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacjĊ przed uĪyciem sprzĊtu. Wybrany sprzĊt, po akceptacji InĪyniera/Kierownika projektu, nie moĪe byü
póĨniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzĊt, maszyny, urządzenia i narzĊdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez InĪyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów.
Liczba Ğrodków transportu powinna zapewniaü prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InĪyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bĊdą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oĞ i innych parametrów technicznych. ĝrodki transportu nie spełniające
tych warunków mogą byü dopuszczone przez InĪyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego uĪytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoĞü
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez WykonawcĊ oraz poleceniami InĪyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoĞci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piĞmie przez InĪyniera/Kierownika projektu.
BłĊdy popełnione przez WykonawcĊ w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usuniĊte przez WykonawcĊ
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaĪe siĊ skutkiem błĊdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piĞmie przez InĪyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoĞci przez InĪyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoĞci za ich dokładnoĞü.
Decyzje InĪyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
bĊdą oparte na wymaganiach okreĞlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takĪe w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InĪynier/Kierownik projektu uwzglĊdni wyniki badaĔ materiałów i
robót, rozrzuty normalnie wystĊpujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doĞwiadczenia z przeszłoĞci,
wyniki badaĔ naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaĪaną kwestiĊ.
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Polecenia InĪyniera/Kierownika projektu powinny byü wykonywane przez WykonawcĊ w czasie okreĞlonym
przez InĪyniera/Kierownika projektu, pod groĨbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoĞci
Wykonawca jest zobowiązany opracowaü i przedstawiü do akceptacji InĪyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakoĞci. W programie zapewnienia jakoĞci Wykonawca powinien okreĞliü, zamierzony sposób
wykonywania robót, moĪliwoĞci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoĞci powinien zawieraü:
a) czĊĞü ogólną opisującą:
organizacjĊ wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,
wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zleciü prowadzenie badaĔ),
sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,
a takĪe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formĊ
przekazywania tych informacji InĪynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czĊĞü szczegółową opisującą dla kaĪdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeĔ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaĪeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzeĔ do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właĞciwoĞci w czasie transportu,
sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeĔ,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
sposób postĊpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoĞci robót
Celem kontroli robót bĊdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąü załoĪoną
jakoĞü robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ robót i jakoĞci materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbĊdne
do pobierania próbek i badaĔ materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InĪynier/Kierownik projektu moĪe zaĪądaü od Wykonawcy
przeprowadzenia badaĔ w celu zademonstrowania, Īe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią zapewniającą
stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞü są okreĞlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam okreĞlone, InĪynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewniü wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InĪynierowi/Kierownikowi projektu Ğwiadectwa, Īe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzĊt badawczy posiadają waĪną legalizacjĊ, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
okreĞlających procedury badaĔ.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie mieü nieograniczony dostĊp do pomieszczeĔ laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie przekazywaü Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągniĊciach dotyczących urządzeĔ laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą tak powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie na wyniki badaĔ,
InĪynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uĪycie do robót badanych materiałów i dopuĞci je do uĪycia
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dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoĞü tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki bĊdą pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü z jednakowym prawdopodobieĔstwem wytypowane
do badaĔ.
InĪynier/Kierownik projektu bĊdzie mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału w
pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez
InĪyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez WykonawcĊ do badaĔ wykonywanych przez
InĪyniera/Kierownik projektu bĊdą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie InĪyniera/Kierownika projektu Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwoĞci co do jakoĞci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez WykonawcĊ
usuniĊte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badaĔ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaü moĪna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InĪyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ, Wykonawca powiadomi InĪyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piĞmie ich wyniki do akceptacji InĪyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badaĔ
Wykonawca bĊdzie przekazywaü InĪynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badaĔ jak
najszybciej, nie póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w programie zapewnienia jakoĞci.
Wyniki badaĔ (kopie) bĊdą przekazywane InĪynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InĪyniera/Kierownika projektu
InĪynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieliü mu
niezbĊdnej pomocy.
InĪynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez WykonawcĊ,
poprzez miĊdzy innymi swoje badania, bĊdzie oceniaü zgodnoĞü materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników własnych badaĔ kontrolnych jak i wyników badaĔ dostarczonych przez WykonawcĊ.
InĪynier/Kierownik projektu powinien pobieraü próbki materiałów i prowadziü badania niezaleĪnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeĪeli wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
InĪynier/Kierownik projektu oprze siĊ wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoĞci materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. MoĪe równieĪ zleciü, sam lub poprzez WykonawcĊ, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badaĔ niezaleĪnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badaĔ i pobierania próbek poniesione zostaną przez WykonawcĊ.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InĪynier/Kierownik projektu moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞü z kryteriami technicznymi okreĞlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właĞciwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeĪeli nie są objĊte
certyfikacją okreĞloną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaĪda partia dostarczona do
robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadaü ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaĔ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaĔ bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ
InĪynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaĔ bĊdą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i WykonawcĊ w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koĔca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoĞü za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu robót, stanu
bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaĪdy zapis w dzienniku budowy bĊdzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuĪbowego. Zapisy bĊdą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InĪyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
datĊ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datĊ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datĊ uzgodnienia przez InĪyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoĞci i harmonogramów robót,
terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia InĪyniera/Kierownika projektu,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czĊĞciowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaĔ z podaniem, kto je
przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bĊdą przedłoĪone
InĪynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania siĊ.
Decyzje InĪyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjĊcia lub zajĊciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InĪyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania siĊ.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieĔ do wydawania poleceĔ Wykonawcy robót.
(2) KsiąĪka obmiarów
KsiąĪka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu kaĪdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siĊ w sposób ciągły w jednostkach przyjĊtych w kosztorysie i wpisuje
do ksiąĪki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci materiałów, orzeczenia o jakoĞci
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy bĊdą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoĞci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byü udostĊpnione na
kaĪde Īyczenie InĪyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siĊ, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastĊpujące dokumenty:
pozwolenie na realizacjĊ zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
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protokoły z narad i ustaleĔ,
korespondencjĊ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla InĪyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglądu na Īyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InĪyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bĊdą wpisane do ksiąĪki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞciach podanych w Ğlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoĔczenia wszystkich robót. BłĊdne dane zostaną poprawione wg
instrukcji InĪyniera/Kierownika projektu na piĞmie.
Obmiar gotowych robót bĊdzie przeprowadzony z czĊstoĞcią wymaganą do celu miesiĊcznej płatnoĞci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreĞlonym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawcĊ i
InĪyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów
DługoĞci i odległoĞci pomiĊdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bĊdą obmierzone poziomo wzdłuĪ
linii osiowej.
JeĞli SST właĞciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objĊtoĞci bĊdą wyliczone w m3 jako długoĞü
pomnoĪona przez Ğredni przekrój.
IloĞci, które mają byü obmierzone wagowo, bĊdą waĪone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bĊdą zaakceptowane przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawcĊ. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt
wymagają badaĔ atestujących to Wykonawca bĊdzie posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe bĊdą przez WykonawcĊ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waĪenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoĞnym wymaganiom SST BĊdzie
utrzymywaü to wyposaĪenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładnoĞci wg norm zatwierdzonych przez
InĪyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bĊdą przeprowadzone przed czĊĞciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takĪe w
przypadku wystĊpowania dłuĪszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza siĊ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza siĊ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bĊdą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objĊtoĞci bĊdą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiąĪki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byü dołączone w formie oddzielnego
załącznika do ksiąĪki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InĪynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich SST, roboty podlegają nastĊpującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi czĊĞciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloĞci i jakoĞci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót.
Odbioru robót dokonuje InĪynier/Kierownik projektu.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InĪyniera/Kierownika projektu. Odbiór bĊdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InĪyniera/Kierownika
projektu.
JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia InĪynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czĊĞciowy
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru czĊĞciowego robót
dokonuje siĊ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InĪynier/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 iloĞci,
jakoĞci i wartoĞci.
Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez WykonawcĊ
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piĞmie o tym fakcie InĪyniera/Kierownika
projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez InĪyniera/Kierownika projektu zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoĞci
InĪyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakoĞciowej na podstawie
przedłoĪonych dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
Ğcieralnej lub robotach wykoĔczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma wiĊkszego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeĔstwo ruchu, komisja dokona potrąceĔ, oceniając pomniejszoną
wartoĞü wykonywanych robót w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaü nastĊpujące dokumenty:
dokumentacjĊ projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeĞli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
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szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiąĪki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
opiniĊ technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badaĔ i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właĞcicielom urządzeĔ,
geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnego nie bĊdą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające bĊdą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniĊciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bĊdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglĊdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoĞci jest cena jednostkowa skalkulowana przez WykonawcĊ za jednostkĊ obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoĞci jest wartoĞü (kwota) podana przez
WykonawcĊ w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bĊdzie uwzglĊdniaü wszystkie czynnoĞci,
wymagania i badania składające siĊ na jej wykonanie, okreĞlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bĊdą obejmowaü:
robociznĊ bezpoĞrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
wartoĞü pracy sprzĊtu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty poĞrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleĪy wliczaü podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania siĊ do wymagaĔ warunków umowy i wymagaĔ ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreĞlone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z InĪynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InĪynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieĔ wynikających z postĊpu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeĔstwa ruchu,
opłaty/dzierĪawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcjĊ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawĊĪników, barier, oznakowaĔ i drenaĪu,
tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniĊcie tymczasowych oznakowaĔ pionowych, poziomych, barier i Ğwiateł,
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utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póĨniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póĨniejszymi zmianami).
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOĝCIOWYCH
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1. WSTĉP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokoĞciowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnoĞciami umoĪliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz połoĪenia
obiektów inĪynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoĞciowych wchodzą:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoĞciowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoĞciowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokoĞciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronĊ ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koĔcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleĪy stosowaü pale drewniane z gwoĨdziem lub prĊtem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długoĞci około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieü ĞrednicĊ od 0,15 do 0,20 m i długoĞü od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleĪy stosowaü paliki drewniane Ğrednicy od 0,05 do 0,08 m i długoĞci
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe Ğrednicy 5 mm i długoĞci od 0,04
do 0,05 m.
„ĝwiadki” powinny mieü długoĞü około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. SprzĊt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoĞciowych naleĪy stosowaü nastĊpujący sprzĊt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taĞmy stalowe, szpilki.
SprzĊt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoĞciowych powinien gwarantowaü
uzyskanie wymaganej dokładnoĞci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzĊtu i materiałów
SprzĊt i materiały do odtworzenia trasy moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byü wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąü od Zamawiającego dane zawierające lokalizacjĊ
i współrzĊdne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadziü obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbĊdne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny byü wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaü InĪyniera o wszelkich błĊdach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. BłĊdy te powinny byü usuniĊte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdziü czy rzĊdne terenu okreĞlone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzĊdnymi terenu. JeĪeli Wykonawca stwierdzi, Īe rzeczywiste rzĊdne terenu istotnie róĪnią siĊ od
rzĊdnych okreĞlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiü o tym InĪyniera. Ukształtowanie terenu w
takim rejonie nie powinno byü zmieniane przed podjĊciem odpowiedniej decyzji przez InĪyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikające z róĪnic rzĊdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzĊdnych rzeczywistych,
akceptowane przez InĪyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InĪyniera
oznacza, Īe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąĪą WykonawcĊ.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą byü rozpoczĊte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez InĪyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty poĞrednie osi trasy muszą byü zaopatrzone w
oznaczenia okreĞlające w sposób wyraĨny i jednoznaczny charakterystykĊ i połoĪenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeĔ powinny byü zaakceptowane przez InĪyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeĔ w czasie
trwania robót. JeĪeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez WykonawcĊ
Ğwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleĪą do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny byü zastabilizowane w sposób trwały, przy uĪyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a takĪe dowiązane do punktów pomocniczych, połoĪonych poza granicą
robót ziemnych. Maksymalna odległoĞü pomiĊdzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moĪe przekraczaü
500 m.
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Zamawiający powinien załoĪyü robocze punkty wysokoĞciowe (repery robocze) wzdłuĪ osi trasy drogowej, a
takĪe przy kaĪdym obiekcie inĪynierskim.
Maksymalna odległoĞü miĊdzy reperami roboczymi wzdłuĪ trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosiü 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna byü odpowiednio zmniejszona, zaleĪnie od jego
konfiguracji.
Repery robocze naleĪy załoĪyü poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze moĪna wykorzystaü punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuĪ
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleĪy załoĪyü w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InĪyniera.
RzĊdne reperów roboczych naleĪy okreĞlaü z taką dokładnoĞcią, aby Ğredni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacjĊ podwójną w nawiązaniu do reperów paĔstwowych.
Repery robocze powinny byü wyposaĪone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraĨne i jednoznaczne
okreĞlenie nazwy reperu i jego rzĊdnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleĪy wykonaü w oparciu o dokumentacjĊ projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paĔstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreĞlonej w dokumentacji projektowej.
OĞ trasy powinna byü wyznaczona w punktach głównych i w punktach poĞrednich w odległoĞci zaleĪnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niĪ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moĪe
byü wiĊksze niĪ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. RzĊdne niwelety punktów osi
trasy naleĪy wyznaczyü z dokładnoĞcią do 1 cm w stosunku do rzĊdnych niwelety okreĞlonych w dokumentacji
projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleĪy uĪyü materiałów wymienionych w pkt 2.2.
UsuniĊcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawĊdzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (okreĞlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez InĪyniera.
Do wyznaczania krawĊdzi nasypów i wykopów naleĪy stosowaü dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naleĪy stosowaü w przypadku nasypów o wysokoĞci przekraczającej 1 metr oraz wykopów głĊbszych niĪ 1 metr.
OdległoĞü miĊdzy palikami lub wiechami naleĪy dostosowaü do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
OdległoĞü ta co najmniej powinna odpowiadaü odstĊpowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoĪliwiaü wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z dokumentacją projektową.
5.6. Wyznaczenie połoĪenia obiektów mostowych
Dla kaĪdego z obiektów mostowych naleĪy wyznaczyü jego połoĪenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,
wytyczenie punktów okreĞlających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególnoĞci przyczółków i filarów mostów i
wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawieraü opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
PołoĪenie obiektu w planie naleĪy okreĞliü z dokładnoĞcią okreĞloną w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoĞci prac pomiarowych
KontrolĊ jakoĞci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoĞciowych naleĪy
prowadziü według ogólnych zasad okreĞlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest czĊĞcią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie nastĊpuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InĪynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoĞciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
PłatnoĞü robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujĊta w koszcie robót mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. WysokoĞciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoĞciowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, NAWIERZCHNI
I PRZEPUSTÓW
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1. WSTĉP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i przepustów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
− nawierzchni
− przepustów: betonowych, Īelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Stosowane okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą byü wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
− rusztowaĔ kozłowych, wysokoĞci od 1,0 do 1,5 m, składających siĊ z leĪni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z
krawĊdziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stĊĪeĔ (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
− rusztowaĔ drabinowych, składających siĊ z drabin (np. długoĞci 6 m, szerokoĞci 52 cm), usztywnionych stĊĪeniami
z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa siĊ pomosty z desek,
− przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych Ğrednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x
1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych Ğrednicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i
70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,
− rusztowaĔ z rur stalowych Ğrednicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie naleĪy wykonaü z materiałów odpowiadających nastĊpującym normom:
− drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez InĪyniera,
− gwoĨdzie wg BN-87/5028-12 [8],
− rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez InĪyniera,
− kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez InĪyniera.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeĔ i przepustów moĪe byü wykorzystany
sprzĊt podany poniĪej, lub inny zaakceptowany przez InĪyniera:
− spycharki,
− ładowarki,
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−
−
−
−
−
−
−

Īurawie samochodowe,
samochody ciĊĪarowe,
zrywarki,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moĪna przewoziü dowolnym Ğrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeĔ i przepustów obejmują usuniĊcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez InĪyniera.
JeĞli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InĪynier moĪe
poleciü Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okreĞlony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe moĪna wykonywaü mechanicznie lub rĊcznie w sposób okreĞlony w SST lub przez
InĪyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naleĪy spełniü warunki
okreĞlone w SST D-05.03.11 „Recykling”.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleĪy dokonaü:
− odkopania przepustu,
− ew. ustawienia przenoĞnych rusztowaĔ przy przepustach wyĪszych od około 2 m,
− rozbicia elementów, których nie przewiduje siĊ odzyskaü, w sposób rĊczny lub mechaniczny z ew. przeciĊciem
prĊtów zbrojeniowych i ich odgiĊciem,
− demontaĪu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czĊĞciowym usuniĊciu ław, wzglĊdnie ostroĪnego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy załoĪeniu ponownego ich wykorzystania,
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uĪycia (z zaprawy, kawałków betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy moĪliwe do powtórnego wykorzystania powinny byü usuwane bez powodowania zbĊdnych
uszkodzeĔ. O ile uzyskane elementy nie stają siĊ własnoĞcią Wykonawcy, powinien on przewieĨü je na miejsce
okreĞlone w SST lub wskazane przez InĪyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają siĊ własnoĞcią Wykonawcy, powinny byü usuniĊte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeĔ i przepustów znajdujące siĊ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacją projektową bĊdą wykonane wykopy drogowe, powinny byü tymczasowo zabezpieczone. W
szczególnoĞci naleĪy zapobiec gromadzeniu siĊ w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje siĊ wykonania wykopów drogowych naleĪy wypełniü, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagĊĞciü zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w SST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakoĞci robót rozbiórkowych
Kontrola jakoĞci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoĞci wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
ZagĊszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniĊtych elementach nawierzchni, ogrodzeĔ i
przepustów powinno spełniaü odpowiednie wymagania okreĞlone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeĔ jest:
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
− dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szeĞcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, Īelbetowych - m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST 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 uĪycia, z ułoĪeniem na poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoĪa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki przepustu:
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnieĔ itp.,
− ew. ustawienie rusztowaĔ i ich póĨniejsze rozebranie,
− rozebranie elementów przepustu,
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagĊszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

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

5.

PN-H-74220

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liĞciasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane
na gorąco
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8.

BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

GwoĨdzie budowlane. GwoĨdzie z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
Oznaczenie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu.
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D - 03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz Ğcianek czołowych jako samodzielnych
elementów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
przepustów pod koroną drogi oraz Ğcianek czołowych jako samodzielnych elementów.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniĊtej obudowy konstrukcyjnej, słuĪący do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czĊĞü konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po
zmontowaniu na budowie, moĪna wykonaü przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja noĞna tworzy jednolitą całoĞü, z wyjątkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w całoĞci na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja noĞna wykonana jest z elementów prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja noĞna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust Īelbetowy - przepust, którego konstrukcja noĞna wykonana jest z Īelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja noĞna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na
obciąĪenie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym moĪna wydzieliü górną konstrukcjĊ łukową przenoszącą obciąĪenie
pionowe i poziome oraz fundament łuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja noĞna wykonana jest z rur betonowych lub Īelbetowych.
1.4.10. ĝcianka czołowa przepustu - element początkowy lub koĔcowy przepustu w postaci Ğcian równoległych do osi
drogi (lub głowic kołnierzowych), słuĪący do moĪliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania statecznoĞci całego przepustu i czĊĞciowego
zabezpieczenia elementów Ğrodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące siĊ ze Ğciankami czołowymi przepustu, równoległe,
prostopadłe lub ukoĞne do osi drogi, słuĪące do zwiĊkszenia zdolnoĞci przepustowej przepustu i podtrzymania stoków
nasypu.
1.4.12. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów
−
−
−
−
−

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objĊtych niniejszą SST są:
beton,
materiały na ławy fundamentowe,
materiały izolacyjne,
deskowanie konstrukcji betonowych i Īelbetowych,
kamieĔ łamany do Ğcianek czołowych.

2.3. Beton i jego składniki
2.3.1. Wymagane właĞciwoĞci betonu
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleĪnoĞci od warunków ich eksploatacji, naleĪy
wykonywaü zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”
[45], z betonu klasy co najmniej:
- B 30 - prefabrykaty, Ğcianki czołowe, przepusty, skrzydełka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniaü nastĊpujące wymagania wg PN-B-06250 [8]:
− nasiąkliwoĞü nie wiĊksza niĪ 4 %,
− przepuszczalnoĞü wody - stopieĔ wodoszczelnoĞci co najmniej W 8,
− odpornoĞü na działanie mrozu - stopieĔ mrozoodpornoĞci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniaü wymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyĪszych.
Grysy
Do betonów stosowaü naleĪy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza siĊ pod warunkiem zaakceptowania przez InĪyniera.
Grysy powinny odpowiadaü wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.

WłaĞciwoĞci

Wymagania

1

ZawartoĞü pyłów mineralnych, %, nie wiĊcej niĪ:

1

2

ZawartoĞü ziarn nieforemnych, %, nie wiĊcej niĪ:

20

3

WskaĨnik rozkruszenia, %, nie wiĊcej niĪ:
- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych

16
8

4

NasiąkliwoĞü, %, nie wiĊcej niĪ:

1,2

5

MrozoodpornoĞü wg metody bezpoĞredniej, %,
nie wiĊcej niĪ
MrozoodpornoĞü wg zmodyfikowanej metody bezpoĞredniej (wg PNB-11112 [19]), %, nie wiĊcej niĪ:

10

7

ZawartoĞü związków siarki, %, nie wiĊcej niĪ:

0,1

8

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ obcych, %, nie wiĊcej niĪ:

0,25

9

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ organicznych.
kruszywem nie ciemniejsza niĪ:

10

ReaktywnoĞü alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])

11

ZawartoĞü podziarna, %, nie wiĊcej niĪ:

5

12

ZawartoĞü nadziarna, %, nie wiĊcej niĪ:

10

6

Barwa

cieczy

2

nad

wzorcowa
nie wywołująca zwiĊkszenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%
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Piasek
NaleĪy stosowaü piaski pochodzenia rzecznego, albo bĊdące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego
płukanego. Piaski powinny odpowiadaü wymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji
przepustów
Lp.

WłaĞciwoĞci

Wymagania

1

ZawartoĞü pyłów mineralnych, %, nie wiĊcej niĪ:

1,5

2

ZawartoĞü związków siarki, %, nie wiĊcej niĪ:

0,2

3

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ obcych, %, nie wiĊcej niĪ:

0,25

4

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niĪ:

5

ReaktywnoĞü alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])

wzorcowa
nie wywołująca zwiĊkszenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%

ZawartoĞü poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosiü:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm
- od 57 do 76 %
ĩwir
ĩwir powinien spełniaü wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych.
Ponadto mrozoodpornoĞü Īwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpoĞrednią wg PN-B-11112 [19] ogranicza
siĊ do 10 %.
ĩwir powinien odpowiadaü wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla Īwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji
przepustów
Lp.

WłaĞciwoĞci

Wymagania

1

WytrzymałoĞü na miaĪdĪenie, wskaĨnik rozkruszenia, %, nie wiĊcej niĪ:

12

2

ZawartoĞü ziarn słabych, %, nie wiĊcej niĪ:

5

3

NasiąkliwoĞü, %, nie wiĊcej niĪ:

1,0

4

MrozoodpornoĞü po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiĊcej niĪ:

5,0

5

ZawartoĞü ziarn nieforemnych, %, nie wiĊcej niĪ:

20

6

ZawartoĞü pyłów mineralnych, %, nie wiĊcej niĪ:

1,5

7

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ obcych, %, nie wiĊcej niĪ:

0,25

8

ZawartoĞü związków siarki, %, nie wiĊcej niĪ:

0,1

9

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niĪ:

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny byü tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej mieĞciła siĊ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Składowanie kruszywa
Kruszywo naleĪy przechowywaü w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. PodłoĪe składowiska powinno byü równe, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopuĞciü do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.
Poszczególne kruszywa naleĪy składowaü oddzielnie, w zasiekach uniemoĪliwiających wymieszanie siĊ
sąsiednich pryzm. Zaleca siĊ, aby frakcje drobne kruszywa (poniĪej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą
plandek lub zadaszeĔ.
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny byü wczeĞniej uzgodnione z InĪynierem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniaü wymagania
normy PN-B-19701 [21].
NaleĪy stosowaü wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 naleĪy
stosowaü cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji
przepustów
Lp.
1

2

3
4
5
6

Wymagania
WytrzymałoĞü na Ğciskanie,
MPa, nie mniej niĪ:

po 2 dniach
po 7 dniach
po 28 dniach
Czas wiązania
początek wiązania, najwczeĞ-niej po
upływie min.
koniec wiązania najpóĨniej, h
StałoĞü objĊtoĞci, mm nie
wiĊcej niĪ:
ZawartoĞü SO3, % masy cementu, nie wiĊcej niĪ:
ZawartoĞü chlorków, %, nie wiĊcej niĪ:
ZawartoĞü alkaliów, %, nie wiĊcej niĪ:
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7

Łączna zawartoĞü dodatków specjalnych (przyĞpieszających twardnienie,
plastyfikujących, hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych do
stosowania przez ITB, % masy cementu, nie wiĊcej niĪ

5,0

5,0

Cement powinien pochodziü z jednego Ĩródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakoĞü
okreĞlona atestem - musi byü zatwierdzona przez InĪyniera.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadaü wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mogą byü nastĊpujące:
a) dla cementu workowanego
− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed
opadami),
− magazyny zamkniĊte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Ğcianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Īelbetowe lub betonowe. W kaĪdym ze zbiorników naleĪy przechowywaü
cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadaü wymaganiom
PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunek i Ğrednica musi byü zgodna z dokumentacją projektową lub SST.
Nie dopuszcza siĊ zamiennego uĪycia innych stali i innych Ğrednic bez zgody InĪyniera.
Stal zbrojeniowa powinna byü składowana w sposób izolowany od podłoĪa gruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadaü wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badaĔ laboratoryjnych moĪna stosowaü wodociągową wodĊ pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych Ĩródeł nie moĪe byü uĪyta do momentu jej przebadania na zgodnoĞü z
podaną normą.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny byü stosowane, jeĞli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,
przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien byü dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadaü PN-B-23010 [22].
2.4. Materiały izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i Ğcianek czołowych naleĪy stosowaü materiały wskazane
w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatĊ techniczną oraz atest producenta:
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doĞwiadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą
InĪyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Īelbetowych

−
−
−
−

Deskowanie powinno odpowiadaü wymaganiom okreĞlonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naleĪy wykonaü z materiałów odpowiadających nastĊpującym normom:
drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
tarcica liĞciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
gwoĨdzie wg BN-87/5028-12 [35],
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− Ğruby, wkrĊty do drewna i podkładki do Ğrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M82010 [30],

− płyty pilĞniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom
okreĞlonym przez WykonawcĊ i zaakceptowanym przez InĪyniera.
Dopuszcza siĊ wykonanie deskowaĔ z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji InĪyniera.
2.6. ĩelbetowe elementy prefabrykowane
Kształt i wymiary Īelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i Ğcianek czołowych powinny byü
zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadaü PN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementów powinny byü gładkie i bez raków, pĊkniĊü i rys. Dopuszcza siĊ drobne pory jako
pozostałoĞci po pĊcherzykach powietrza i wodzie do głĊbokoĞci 5 mm.
Po wbudowaniu elementów dopuszcza siĊ wyszczerbienia krawĊdzi o głĊbokoĞci do 10 mm i długoĞci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawĊdzi elementu, przy czym na jednej krawĊdzi nie moĪe byü wiĊcej niĪ 5
wyszczerbieĔ.
Składowanie elementów powinno odbywaü siĊ na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoĪu.
Poszczególne rodzaje elementów powinny byü składowane oddzielnie.
2.7. Materiały na ławy fundamentowe

−
−
−
−

CzĊĞü przelotowa przepustu i skrzydełka mogą byü posadowione na:
ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],
ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania SST D-04.05.01 „Podbudowa i
ulepszone podłoĪa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe podane w
niniejszej SST,
fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej SST.

2.8. KamieĔ łamany do Ğcianek czołowych
MoĪna stosowaü na Ğcianki czołowe kamieĔ łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom
PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymałoĞciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadaü wymaganiom podanym w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania wytrzymałoĞciowe i fizyczne kamienia łamanego
Lp.
1

2

3

4

5

WłaĞciwoĞci
WytrzymałoĞü na Ğciskanie, MPa, co najmniej,
- powietrznosuchym
- nasycenia wodą
- po badaniu mrozoodpornoĞci

Wymagania

Metoda badaĔ wg

61
51
46

PN-B-04110 [5]

21

PN-B-04102 [4]

w stanie:

MrozoodpornoĞü. Liczba cykli zamraĪania, po których
wystĊpują uszkodzenia powierzchni, krawĊdzi lub naroĪy, co
najmniej:
OdpornoĞü na niszczące działanie atmosfery przemysłowej.
KamieĔ nie powinien ulegaü niszczeniu w Ğrodowisku
agresywnym, w którym zawartoĞü SO2 w mg/m3 wynosi:
ĝcieralnoĞü na tarczy Boehmego, mm, nie wiĊcej niĪ, w stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wodą
NasiąkliwoĞü wodą, %, nie wiĊcej niĪ:

od 0,5 do 10

PN-B-01080 [1]

2,5
5

PN-B-04111 [6]

5

PN-B-04101 [3]

Dopuszcza siĊ nastĊpujące wady powierzchni licowej kamienia:
− wgłĊbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,
− szczerby oraz uszkodzenia krawĊdzi i naroĪy o głĊbokoĞci do 10 mm, przy łącznej długoĞci uszkodzeĔ nie wiĊcej
niĪ 10 % długoĞci kaĪdej krawĊdzi.
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KamieĔ łamany naleĪy przechowywaü w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.
2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennej Ğcianki czołowej naleĪy stosowaü zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie niĪszej
niĪ M 12.
Do zapraw naleĪy stosowaü cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711
[7] i wodĊ wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonywania przepustów
Wykonawca przystĊpujący do wykonania przepustu i Ğcianki czołowej powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią
korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
− koparki do wykonywania wykopów głĊbokich,
− sprzĊtu do rĊcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
− Īurawi samochodowych,
− betoniarek,
− innego sprzĊtu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
KamieĔ i kruszywo naleĪy przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaü BN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien byü zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywaü siĊ dostosowanymi do tego celu Ğrodkami transportu w warunkach
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaü siĊ zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniaü wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatów
Transport wewnĊtrzny
Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą byü przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymałoĞci nie niĪszej niĪ 0,4 R (W).
Transport zewnĊtrzny
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Elementy prefabrykowane mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniami.
Do transportu moĪna przekazaü elementy, w których beton osiągnął wytrzymałoĞü co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania naleĪy przewoziü w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InĪynierem,
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST,
− czasowego przełoĪenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub
wskazówek InĪyniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna byü zgodna z SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
ĝciany wykopów winny byü zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceĔ
InĪyniera. W szczególnoĞci zabezpieczenie moĪe polegaü na:
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− podparciu lub rozparciu Ğcian wykopów,
− stosowaniu Ğcianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia Ğcian wykopów moĪna stosowaü drewno, elementy stalowe lub inne materiały
zaakceptowane przez InĪyniera.
Stosowane Ğcianki szczelne mogą byü drewniane albo stalowe wielokrotnego uĪytku. Typ Ğcianki oraz sposób
jej zagłĊbienia w grunt musi byü zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami InĪyniera.
Po wykonaniu robót ĞciankĊ szczelną naleĪy usunąü, zaĞ powstałą szczelinĊ zasypaü gruntem i zagĊĞciü.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InĪyniera, Ğcianki szczelne moĪna pozostawiü w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byü pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gruboĞci
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byü usuniĊta rĊcznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.
Odchyłki rzĊdnej wykonanego podłoĪa od rzĊdnej okreĞlonej w dokumentacji projektowej nie moĪe
przekraczaü +1,0 cm i -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiał zasypki przepustu naleĪy stosowaü Īwiry, pospółki i piaski co najmniej Ğrednie.
ZasypkĊ nad przepustem naleĪy układaü jednoczeĞnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej gruboĞci
z jednoczesnym zagĊszczeniem według wymagaĔ dokumentacji projektowej lub SST.
WskaĨniki zagĊszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleĪy przyjmowaü wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleĪy wykonaü zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zaleĪnoĞci od rodzaju materiału uĪytego do umocnienia, wykonanie robót powinno byü zgodne z
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 „Roboty wykoĔczeniowe”.
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami
Ławy fundamentowe powinny byü wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
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a) róĪnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:
± 2 cm dla przepustów sklepionych,
± 5 cm dla przepustów pozostałych,
b) róĪnice rzĊdnych wierzchu ławy:
± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
± 2 cm dla przepustów pozostałych.
RóĪnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzĊdnych ławy, nie mogą spowodowaü spiĊtrzenia
wody w przepuĞcie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadaü wymaganiom
PN-B-06250 [8].
UrabialnoĞü mieszanki betonowej powinna pozwoliü na uzyskanie maksymalnej szczelnoĞci po zawibrowaniu
bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
UrabialnoĞü powinna byü dostosowana do warunków formowania, okreĞlonych przez:
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz iloĞü zbrojenia,
− zakładaną gładkoĞü i wygląd powierzchni betonu,
− sposoby układania i zagĊszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna byü nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moĪe ona byü
osiągniĊta przez wiĊksze zuĪycie wody niĪ to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca siĊ sprawdzanie
doĞwiadczalne urabialnoĞci mieszanki betonowej przez próbĊ formowania w warunkach zbliĪonych do rzeczywistych.
ZawartoĞü powietrza w zagĊszczonej mieszance betonowej nie moĪe przekraczaü: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.
Recepta mieszanki betonowej moĪe byü ustalona dowolną metodą doĞwiadczalną lub obliczeniowodoĞwiadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właĞciwoĞciach.
Do celów produkcyjnych naleĪy sporządziü receptĊ roboczą, uwzglĊdniającą zawilgocenie kruszywa,
pojemnoĞü urządzenia mieszającego i sposób dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi byü wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniĪszych przypadków:
− zmiana rodzaju składników,
− zmiana uziarnienia kruszywa,
− zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej iloĞci wody
zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaü siĊ wyłącznie w betoniarkach przeciwbieĪnych lub
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą byü dozowane wagowo z dokładnoĞcią:
± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
± 3 % dla kruszywa.
ObjĊtoĞü składników jednego zarobu betoniarki nie powinna byü mniejsza niĪ 90 % i nie moĪe byü wiĊksza
niĪ 100 % jej pojemnoĞci roboczej.
Czas mieszania zarobu musi byü ustalony doĞwiadczalnie, jednak nie powinien on byü krótszy niĪ 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moĪe róĪniü siĊ od konsystencji załoĪonej (wg recepty roboczej) wiĊcej
niĪ ± 20 % wskaĨnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej naleĪy przerwaü, za
wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z InĪynierem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno byü wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagaĔ SST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno byü wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewniü niezmiennoĞü geometryczną szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca siĊ łączenie wĊzłów na przeciĊciu prĊtów drutem wiązałkowym wyĪarzonym
o Ğrednicy nie mniejszej niĪ 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyĪ) albo stosowaü spawanie. Zbrojenie musi zachowaü
dokładne połoĪenie w czasie betonowania. NaleĪy stosowaü podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prĊtów
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byü sprawdzony i zatwierdzony przez InĪyniera.
Sprawdzeniu podlegają:
− Ğrednice uĪytych prĊtów,
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− rozstaw prĊtów - róĪnice rozstawu prĊtów głównych w płytach nie powinny przekraczaü 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
− rozstaw strzemion nie powinien róĪniü siĊ od projektowanego o wiĊcej niĪ ± 2 cm,
− róĪnice długoĞci prĊtów, połoĪenie miejsc koĔczenia ich hakami, odciĊcia - nie mogą odbiegaü od dokumentacji
projektowej o wiĊcej niĪ ± 5 cm,
− otuliny zewnĊtrzne utrzymane w granicach wymagaĔ projektowych bez tolerancji ujemnych,
− powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoĪenie w czasie betonowania i zagĊszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowaĔ
Przy wykonaniu deskowaĔ naleĪy stosowaü zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowaĔ drewnianych i ew. BN73/9081-02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno byü wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewniü sztywnoĞü i
niezmiennoĞü układu oraz bezpieczeĔstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byü skonstruowane w sposób
umoĪliwiający łatwy jego montaĪ i demontaĪ. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno byü
sprawdzone, aby wykluczyü wyciek zaprawy i moĪliwoĞü zniekształceĔ lub odchyleĔ w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny byü obficie zlewane
wodą.
5.6.4. Betonowanie i pielĊgnacja
Elementy przepustów z betonu powinny byü wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz
powinny odpowiadaü wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałoĞci, nasiąkliwoĞci i odpornoĞci na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagĊszczania, dojrzewania, pielĊgnacji i
transportu.
Betonowanie konstrukcji naleĪy wykonywaü wyłącznie w temperaturach nie niĪszych niĪ + 5o C. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza siĊ betonowanie w temperaturze niĪszej niĪ 5o C, jednak wymaga to zgody
InĪyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
BezpoĞrednio po zakoĔczeniu betonowania zaleca siĊ przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniaü wymagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza siĊ inne rodzaje pielĊgnacji po akceptacji InĪyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jeĪeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moĪe nastąpiü po
osiągniĊciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałoĞci projektowej.
5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich wymiary
powinny byü zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza siĊ odchyłki wymiarów podane w punkcie 2.6.
ĝrednice prĊtów i usytuowanie zbrojenia powinny byü zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie prĊtów
zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosiü co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla
przepustów skrzynkowych. PrĊty zbrojenia powinny mieü kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne
odchylenie osi prĊta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową moĪe wynosiü
maksimum 5 mm.
5.8. MontaĪ betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i Ğcianek czołowych
Elementy przepustu i Ğcianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny byü ustawiane na
przygotowanym podłoĪu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny byü wypełnione zaprawą
cementową wg PN-B-14501 [20].
5.9. Wykonanie Ğcianki czołowej z kamienia łamanego
ĝcianka czołowa z kamienia łamanego powinna byü wykonana jako mur pełny na zaprawie cementowej i
odpowiadaü wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny byü wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
KamieĔ i zaprawa cementowa powinny odpowiadaü wymaganiom pkt 2.
Przy wykonywaniu Ğcianki powinny byü zachowane nastĊpujące zasady:
a) ĞciankĊ kamienną naleĪy wykonywaü przy temperaturze powietrza nie mniejszej niĪ 0o C, a zaleca siĊ ją
wykonywaü w temperaturze + 5o C,
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b) kamienie powinny byü oczyszczone i zmoczone przed ułoĪeniem,
c) pojedyncze kamienie powinny byü ułoĪone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były moĪliwie poziome, a
sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały siĊ pod wpływem obciąĪenia pionowego; wiĊksze szczeliny miĊdzy
kamieniami powinny byü wypełnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijaü siĊ,
e) na kaĪdą warstwĊ kamienia powinna byü nałoĪona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było miejsc
niezapełnionych zaprawą,
f) wygląd zewnĊtrzny Ğcianki powinien byü utrzymany w jednolitym charakterze.
ĝcianka z kamienia powinna byü wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliĪona do płaszczyzn
pionowych lub poziomych, a krawĊdzie przeciĊcia płaszczyzn były w przybliĪeniu liniami prostymi.
5.10. Izolacja przepustów
Przed ułoĪeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane
naleĪy zagruntowaü np. przez:
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InĪyniera.
Zagruntowaną powierzchniĊ bezpoĞrednio przed ułoĪeniem izolacji naleĪy smarowaü lepikiem bitumicznym
na gorąco i ułoĪyü izolacjĊ z papy asfaltowej.
Dopuszcza siĊ stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InĪyniera. Elementy nie pokryte
izolacją przed zasypaniem gruntem naleĪy smarowaü dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowoĞci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
KontrolĊ robót przygotowawczych i robót ziemnych naleĪy przeprowadziü z uwzglĊdnieniem wymagaĔ
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola robót betonowych i Īelbetowych
W czasie wykonywania robót naleĪy przeprowadzaü systematyczną kontrolĊ składników betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Ğrednic, iloĞci i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badaĔ betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8]
Lp.
Rodzaj badania
Metoda badania wg
Termin lub czĊstoĞü badania
1
Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
PN-B-19701 [21]
bezpoĞrednio przed uĪyciem kaĪdej
- czasu wiązania
dostarczonej partii
- stałoĞci objĊtoĞci
- obecnoĞci grudek
1.2. Badanie kruszywa
kaĪdej dostarczonej partii
PN-B-06714-15[15]
- składu ziarnowego
kaĪdej dostarczonej partii
PN-B-06714-16[16]
- kształtu ziarn
PN-B-06714-13[14]
kaĪdej dostarczonej partii
- zawartoĞü pyłów mineralnych
- zawartoĞci zanieczyszczeĔ
PN-B-06714-12[13]
kaĪdej dostarczonej partii
obcych
PN-B-06714-18[17]
bezpoĞrednio przed uĪyciem
- wilgotnoĞci
przy rozpoczĊciu robót oraz w
1.3. Badanie wody
PN-B-32250 [24]
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeĔ
1.4. Badanie dodatków
Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
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2

3

Badania mieszanki betonowej
- urabialnoĞci
- konsystencji
- zawartoĞci powietrza w
mieszance betonowej
Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałoĞci
na Ğciskanie na próbkach
3.2. Badania nieniszczące
betonu w konstrukcji
3.3. Badanie nasiąkliwoĞci

PN-88/B-06250 [8]

PN-88/B-06250 [8]
PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]
PN-B-06250 [8]

3.4. Badanie odpornoĞci na
działanie mrozu
PN-B-06250 [8]
3.5. Badanie przepuszczalnoĞci
wody

przy rozpoczĊciu robót
przy proj.recepty i 2 razy na
zmianĊ roboczą
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na
zmianĊ roboczą
przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kaĪdej partii
betonu
w
przypadkach
technicznie
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w
czasie wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej niĪ raz na 5000m3
betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w
czasie wykonywania konstrukcji, ale
nie rzadziej niĪ raz na 5000 m3
betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w
czasie wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej niĪ raz na 5000 m3
betonu

6.4. Kontrola wykonania Ğcianki czołowej z kamienia łamanego
Przy wykonywaniu Ğcianki czołowej z kamienia naleĪy przeprowadziü badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujące:
a) sprawdzenie prawidłowoĞci ułoĪenia i wiązania kamieni w Ğciance - przez oglĊdziny,
b) sprawdzenie gruboĞci Ğcianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w gruboĞci do ± 20 mm,
c) sprawdzenie gruboĞci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla:
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidłowoĞci wykonania powierzchni i krawĊdzi Ğcianki:
− zwichrowanie i skrzywienie powierzchni Ğcianki: co najwyĪej 15 mm/m,
− odchylenie krawĊdzi od linii prostej: co najwyĪej 6 mm/m i najwyĪej dwa odchylenia na 2 m,
− odchylenia powierzchni i krawĊdzi od kierunku pionowego: co najwyĪej 6 mm/m i 40 mm na całej wysokoĞci,
− odchylenia górnych powierzchni kaĪdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeĞli mur ma podział na
warstwy): co najwyĪej 3 mm/m i nie wiĊcej niĪ 30 mm na całej długoĞci.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleĪy kontrolowaü wizualnie, sprawdzając ich zgodnoĞü z dokumentacją
projektową.
6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej
−
−
−
−
−

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleĪy sprawdziü:
rodzaj materiału uĪytego do wykonania ławy,
usytuowanie ławy w planie,
rzĊdne wysokoĞciowe,
gruboĞü ławy,
zgodnoĞü wykonania z dokumentacją projektową.

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane naleĪy sprawdzaü w zakresie:
− kształtu i wymiarów (długoĞü, wymiary wewnĊtrzne, gruboĞü Ğcianki - wg dokumentacji projektowej),
− wyglądu zewnĊtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
− wytrzymałoĞci betonu na Ğciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
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− Ğrednicy prĊtów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7).
6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów
Połączenie prefabrykatów powinno byü sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodnoĞci zmontowanego
przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji Ğcian przepustu
Izolacja Ğcian przepustu powinna byü sprawdzona przez oglĊdziny w zgodnoĞci z wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
− szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji Ğcianki czołowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−
−
−
−

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie wykopu,
wykonanie ław fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ław fundamentów i ich pielĊgnacjĊ,
wykonanie deskowania,
montaĪ konstrukcji przepustu wraz ze Ğciankami czołowymi 1),
zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zagĊszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
umocnienie wlotów i wylotów,
uporządkowanie terenu,
wykonanie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1)
dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych
2)
dla przepustów wykonywanych na mokro.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Cena 1 szt. Ğcianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopów,
dostarczenie materiałów,
wykonanie Ğcianki czołowej:
a) w przypadku Ğcianki betonowej
− ew. wykonanie deskowania i póĨniejsze jego rozebranie,
− ew. zbrojenie elementów betonowych,
− betonowanie konstrukcji fundamentu, Ğcianki i skrzydełek lub montaĪ elementów z prefabrykatów,
b) w przypadku Ğcianki z kamienia
− roboty murowe z kamienia łamanego,
dla wszystkich rodzajów Ğcianek czołowych:
− wykonanie izolacji przeciwwilgotnoĞciowej,
− zasypka Ğcianki czołowej,
− ew. umocnienie wlotu i wylotu,
− uporządkowanie terenu,
− wykonanie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-01080

2. PN-B-02356
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

11. PN-B-06262
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010

KamieĔ dla budownictwa i drogownictwa. Podział
i zastosowanie
wg własnoĞci fizyczno-mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych z betonu
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwoĞci wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoĞci metodą bezpoĞrednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałoĞci na Ğciskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie ĞcieralnoĞci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykły
Roboty betonowe i Īelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradĨwiĊkowa badania
wytrzymałoĞci betonu na Ğciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałoĞci betonu na Ğciskanie za pomocą
młotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoĞci zanieczyszczeĔ obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci pyłów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwoĞci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoĞci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania
i ocena
zgodnoĞci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreĞlenia
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liĞciasta ogólnego przeznaczenia
Walcówka i prĊty stalowe do zbrojenia betonu
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
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31.
32.
33.
34.

PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

ĝruby ze łbem kwadratowym
WkrĊty do drewna ze łbem stoĪkowym
WkrĊty do drewna ze łbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

GwoĨdzie budowlane. GwoĨdzie z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taĞmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Płyty pilĞniowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

42. BN-73/9081-02
10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.
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D - 06.04.01
ROWY
(W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem,
pogłĊbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głĊbokoĞci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodĊ.
1.4.2. Rów przydroĪny - rów zbierający wodĊ z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodĊ poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodĊ spływającą ze stoku.
1.4.5. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie wystĊpują.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystĊpujący do wykonania robót powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z
nastĊpującego sprzĊtu:
− koparek podsiĊbiernych,
− spycharek lemieszowych,
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
− urządzeĔ kontrolno-pomiarowych,
− zagĊszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót okreĞlonych w niniejszej SST, moĪna korzystaü z dowolnych Ğrodków
transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodĊ, ĞciĊciu trawy i krzaków w obrĊbie
rowu.
5.3. PogłĊbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych naleĪy uzyskaü podane poniĪej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydroĪnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokoĞü dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głĊbokoĞü od 0,30 m do 1,20
m liczona jako róĪnica poziomów dna i niĪszej krawĊdzi górnej rowu;
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnĊtrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnĊtrznej od 1:3 do 1:10, głĊbokoĞü od 0,30 m do 1,50 m liczona jako róĪnica poziomów dna
i niĪszej krawĊdzi górnej rowu;
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawĊdzie górne wyokrąglone łukami
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnĊtrznej 1:3, a skarpy zewnĊtrznej od 1:3 do 1:10,
głĊbokoĞü od 0,30 m do 0,50 m liczona jako róĪnica poziomów dna i niĪszej krawĊdzi górnej rowu;
− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokoĞü dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
głĊbokoĞü co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien byü oddalony co najmniej o 3,0 m od krawĊdzi skarpy drogowej
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokoĞü dna co najmniej 0,40 m, głĊbokoĞü minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłuĪny rowu powinien wynosiü 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
NajwiĊkszy spadek podłuĪny rowu nie powinien przekraczaü:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykoĔczeniowe
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp naleĪy wywieĨü poza obrĊb pasa
drogowego i rozplantowaü w miejscu zaakceptowanym przez InĪyniera.
Sposób zniszczenia pozostałoĞci po usuniĊtej roĞlinnoĞci powinien byü zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami InĪyniera.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.
Tablica 1.
Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna czĊstotliwoĞü pomiarów
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1

Spadek podłuĪny rowu

1 km na kaĪde 5 km drogi

2

SzerokoĞü i głĊbokoĞü rowu

1 raz na 100 m

3

Powierzchnia skarp

1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłuĪne rowu
Spadki podłuĪne rowu powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku.
6.2.2. SzerokoĞü i głĊbokoĞü rowu
SzerokoĞü i głĊbokoĞü rowu powinna byü zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
PowierzchniĊ skarp naleĪy sprawdzaü szablonem. PrzeĞwit miĊdzy skarpą a szablonem nie powinien
przekraczaü 3cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204

Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

10.2. Inne materiały
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D-04.02.01
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstw odsączających i odcinających, stanowiących czĊĞü podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoĪe stanowi
grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreĞleniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
piaski,
Īwir i mieszanka,
geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyĪej wymienionych:
miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü nastĊpujące warunki:
a) szczelnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoĪa.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelnoĞci musi byü
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagĊszczalnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
d 60
≥5
U =
d 10
gdzie:
U - wskaĨnik róĪnoziarnistoĞci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniaü
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
ĩwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniaü wymagania normy PN-B-11112
[4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do uĪycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadaü aprobatĊ
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkĊ.

2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
JeĪeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane
bezpoĞrednio po dostarczeniu na budowĊ i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczyü kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoĪe
w miejscu składowania powinno byü równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Składowanie geowłóknin
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą naleĪy przechowywaü w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazaü siĊ
moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
równiarek,
walców statycznych,
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowłóknin
Geowłókniny mogą byü transportowane dowolnymi Ğrodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem siĊ w czasie przewozu,
ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebiü lub rozciąü
geowłókniny.
KaĪda bela powinna byü oznakowana w sposób umoĪliwiający jednoznaczne stwierdzenie, Īe jest to materiał
do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe gruntowe powinno spełniaü wymagania okreĞlone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagĊszczaniem podłoĪa”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny byü wytyczone w sposób umoĪliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami okreĞlonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagĊszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byü rozkładane w warstwie o jednakowej gruboĞci, przy uĪyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. GruboĞü rozłoĪonej warstwy luĨnego kruszywa powinna byü taka,
aby po jej zagĊszczeniu osiągniĊto gruboĞü projektowaną.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o
gruboĞci powyĪej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleĪy wykonaü dwuwarstwowo. RozpoczĊcie układania kaĪdej
nastĊpnej warstwy moĪe nastąpiü po odbiorze przez InĪyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleĪy przed zagĊszczeniem wymieniü kruszywo
na materiał o odpowiednich właĞciwoĞciach.
Natychmiast po koĔcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleĪy przystąpiü do jej
zagĊszczania.
ZagĊszczanie warstw o przekroju daszkowym naleĪy rozpoczynaü od krawĊdzi i stopniowo przesuwaü pasami
podłuĪnymi czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej osi. ZagĊszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
naleĪy rozpoczynaü od dolnej krawĊdzi i przesuwaü pasami podłuĪnymi czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej
górnej krawĊdzi.
NierównoĞci lub zagłĊbienia powstałe w czasie zagĊszczania powinny byü wyrównywane na bieĪąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniĊcie materiału, aĪ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostĊpnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna byü zagĊszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
ZagĊszczanie naleĪy kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. WskaĨnik zagĊszczenia naleĪy okreĞlaü zgodnie
z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwĊ odsączającą lub odcinającą, uniemoĪliwia
przeprowadzenie badania zagĊszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na
metodzie obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy okreĞliü pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/893102 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczaü 2,2.
WilgotnoĞü kruszywa podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od -20%
do +10% jej wartoĞci. W przypadku, gdy wilgotnoĞü kruszywa jest wyĪsza od wilgotnoĞci optymalnej, kruszywo naleĪy
osuszyü przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoĞü kruszywa jest niĪsza od wilgotnoĞci
optymalnej, kruszywo naleĪy zwilĪyü okreĞloną iloĞcią wody i równomiernie wymieszaü.

5.4. Odcinek próbny
JeĪeli w SST przewidziano koniecznoĞü wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczĊciem robót Wykonawca powinien wykonaü odcinek próbny w celu:
stwierdzenia, czy sprzĊt budowlany do rozkładania i zagĊszczania jest właĞciwy,
okreĞlenia gruboĞci warstwy materiału w stanie luĨnym koniecznej do uzyskania wymaganej gruboĞci po
zagĊszczeniu,
ustalenia liczby przejĞü sprzĊtu zagĊszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uĪyü takich materiałów oraz sprzĊtu, jakie bĊdą stosowane do
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien byü zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InĪyniera.

5.5. Rozkładanie geowłóknin
WarstwĊ geowłókniny naleĪy rozkładaü na wyprofilowanej powierzchni podłoĪa, pozbawionej ostrych
elementów, które mogą spowodowaü uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W
czasie rozkładania warstwy z geowłókniny naleĪy spełniü wymagania okreĞlone w SST lub producenta dotyczące
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szerokoĞci na jaką powinny zachodziü na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podłoĪa gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie moĪe odbywaü siĊ ruch
jakichkolwiek pojazdów.
LeĪącą wyĪej warstwĊ nawierzchni naleĪy wykonywaü rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, Īe
pojazdy dowoĪące materiał i wykonujące czynnoĞci technologiczne poruszają siĊ po juĪ ułoĪonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy powinny byü
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siĊ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siĊ ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyĪej leĪącej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaĞciwego utrzymania warstwy obciąĪa WykonawcĊ robót.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi. Badania te powinny obejmowaü wszystkie właĞciwoĞci
kruszywa okreĞlone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadaü aprobatĊ
techniczną, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia warstwy
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
i Minimalna czĊstotliwoĞü badaĔ
i pomiarów
Lp.
Wyszczególnienie
badaĔ
pomiarów
1
SzerokoĞü warstwy
10 razy na 1 km
2

RównoĞü podłuĪna

3

RównoĞü poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

RzĊdne wysokoĞciowe

6
7

8

co 20 m na kaĪdym pasie ruchu

co 25 m w osi jezdni i na jej krawĊdziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
Ukształtowanie osi w planie *)
co 25 m w osi jezdni i na jej krawĊdziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
GruboĞü warstwy
Podczas budowy:
w 3 punktach na kaĪdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niĪ raz na 400
m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niĪ raz na 2000 m2
ZagĊszczenie,
wilgotnoĞü w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niĪ raz na 600
kruszywa
m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych
łuków poziomych.
6.3.2. SzerokoĞü warstwy
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SzerokoĞü warstwy nie moĪe siĊ róĪniü od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ +10 cm, -5 cm.
6.3.3. RównoĞü warstwy
NierównoĞci podłuĪne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
NierównoĞci poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü
4 metrową łatą.
NierównoĞci nie mogą przekraczaü 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny byü zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. RzĊdne wysokoĞciowe
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi warstwy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaü
+1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
OĞ w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub o wiĊcej niĪ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. GruboĞü warstwy
GruboĞü warstwy powinna byü zgodna z okreĞloną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
JeĪeli warstwa, ze wzglĊdów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleĪy mierzyü łączną
gruboĞü tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci Wykonawca wykona naprawĊ warstwy
przez spulchnienie warstwy na głĊbokoĞü co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich
właĞciwoĞciach, wyrównanie i ponowne zagĊszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
gruboĞci warstwy, według wyĪej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. ZagĊszczenie warstwy
WskaĨnik zagĊszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, okreĞlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
byü mniejszy od 1.
JeĪeli jako kryterium dobrego zagĊszczenia warstwy stosuje siĊ porównanie wartoĞci modułów odkształcenia,
to wartoĞü stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreĞlonych zgodnie z normą BN-64/8931-02
[6], nie powinna byü wiĊksza od 2,2.
WilgotnoĞü kruszywa w czasie zagĊszczenia naleĪy badaü według PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoĞü kruszywa
powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin naleĪy kontrolowaü:
zgodnoĞü oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z okreĞlonym w dokumentacji projektowej,
równoĞü warstwy,
wielkoĞü zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
zamocowanie warstwy do podłoĪa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto naleĪy sprawdziü, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowłókniny uĪyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieü takich uszkodzeĔ.

6.4. Zasady postĊpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych w p. 6.3,
powinny byü naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagĊszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłoĪenie na uprzednio przygotowanym podłoĪu warstwy materiału o gruboĞci i jakoĞci okreĞlonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułoĪonej warstwy do wymaganego profilu,
zagĊszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłoĪenie na uprzednio przygotowanym podłoĪu warstwy geowłóknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
ĩwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą

8.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoĪu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa
1986.
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D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ĪuĪla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
PodbudowĊ z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje siĊ, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowĊ pomocniczą i podbudowĊ zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagĊszczeniu w optymalnej
wilgotnoĞci kruszywa o właĞciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ĪuĪla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ĪuĪla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreĞlona według PN-B-06714-15 [3] powinna leĪeü miĊdzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowĊ zasadniczą (górną warstwĊ) lub podbudowĊ jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowĊ pomocniczą (dolną warstwĊ)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byü ciągła i nie moĪe przebiegaü od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar najwiĊkszego ziarna kruszywa nie
moĪe przekraczaü 2/3 gruboĞci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. WłaĞciwoĞci kruszywa
Kruszywa powinny spełniaü wymagania okreĞlone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane
ĩuĪel
Lp. Wyszczególnienie
Badania
właĞciwoĞci
Podbudowa
według
zasadpomoczasadpomoc- zasadpomoc
nicza
nicza
nicza
nicza
nicza
-nicza
1
ZawartoĞü ziarn mniejszych od 2 do od
2 od 2 do 10 od
2 od 2 do od 2 PN-B-06714
10
do 12
do 12
10
do 12 -15 [3]
niĪ 0,075 mm, % (m/m)
2
ZawartoĞü nadziarna,
5
10
5
10
5
10
PN-B-06714
-15 [3]
% (m/m), nie wiĊcej niĪ
3
ZawartoĞü ziarn
35
45
35
40
PN-B-06714
nieforemnych
-16 [4]
%(m/m), nie wiĊcej niĪ
PN-B-04481
4
ZawartoĞü zanieczyszczeĔ
[1]
organicznych, %(m/m), nie
1
1
1
1
1
1
wiĊcej niĪ
5
WskaĨnik piaskowy po
od 30 do od 30 do od 30 do od 30 do
BN-64/8931
piĊcio-krotnym zagĊszczeniu 70
70
70
70
-01 [26]
metodą I lub II wg PN-B04481, %
6
ĝcieralnoĞü w bĊbnie Los
Angeles
a) ĞcieralnoĞü całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
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7
8

9

wiĊcej niĪ
b) ĞcieralnoĞü czĊĞciowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
wiĊcej niĪ
NasiąkliwoĞü, %(m/m), nie
wiĊcej niĪ
MrozoodpornoĞü, ubytek
masy po 25 cyklach zamraĪania, %(m/m), nie wiĊcej niĪ
Rozpad krzemianowy i Īelazawy łącznie, % (m/m), nie
wiĊcej niĪ

35

45

35

50

40

50
PN-B-06714
-42 [12]

30
2,5

40
4

30
3

35
5

30
6

35
8

5

10

5

10

5

10

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]
PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
PN-B-06714
-28 [9]

ZawartoĞü związków siarki w
1
1
1
1
2
4
przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wiĊcej niĪ
11 WskaĨnik noĞnoĞci wnoĞ mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niĪ:
80
60
80
60
80
60
PN-S-06102
a) przy zagĊszczeniu IS ≥
120
120
120
[21]
1,00
b) przy zagĊszczeniu IS ≥
1,03
2.3.3. Materiał na warstwĊ odsączającą
Na warstwĊ odsączającą stosuje siĊ:
Īwir i mieszankĊ wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwĊ odcinającą
Na warstwĊ odcinającą stosuje siĊ:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miał wg PN-B-11112 [15],
geowłókninĊ o masie powierzchniowej powyĪej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właĞciwoĞci kruszyw
Do ulepszania właĞciwoĞci kruszyw stosuje siĊ:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
ĪuĪel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza siĊ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzĊdnych efektów ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez InĪyniera.
Rodzaj i iloĞü dodatku ulepszającego naleĪy przyjmowaü zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
NaleĪy stosowaü wodĊ wg PN-B-32250 [20].
10

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaĪonych w urządzenia dozujące wodĊ. Mieszarki powinny zapewniü
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoĞci optymalnej,
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
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walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagĊszczania. W miejscach trudno dostĊpnych
powinny byü stosowane zagĊszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaü siĊ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywaü siĊ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe pod podbudowĊ powinno spełniaü wymagania okreĞlone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byü ułoĪona na podłoĪu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania naleĪy sprawdziü wzorem:
D 15

≤ 5

(1)

d 85

w którym:
D15 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w
milimetrach,
d85 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoĪa, w milimetrach.
JeĪeli warunek (1) nie moĪe byü spełniony, naleĪy na podłoĪu ułoĪyü warstwĊ odcinającą lub odpowiednio
dobraną geowłókninĊ. Ochronne właĞciwoĞci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza
siĊ z warunku:
d 50

≤ 1,2

(2)

O 90

w którym:
d50 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoĪa, w milimetrach,
O90 umowna Ğrednica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca siĊ na
geowłókninie w iloĞci 90% (m/m); wartoĞü parametru 090 powinna byü podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byü wczeĞniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
MieszankĊ kruszywa o ĞciĞle okreĞlonym uziarnieniu i wilgotnoĞci optymalnej naleĪy wytwarzaü w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglĊdu na koniecznoĞü zapewnienia
jednorodnoĞci nie dopuszcza siĊ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byü od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie
uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagĊszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byü rozkładana w warstwie o jednakowej gruboĞci, takiej, aby jej ostateczna
gruboĞü po zagĊszczeniu była równa gruboĞci projektowanej. GruboĞü pojedynczo układanej warstwy nie moĪe
przekraczaü 20 cm po zagĊszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byü rozłoĪona w sposób zapewniający osiągniĊcie
wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. JeĪeli podbudowa składa siĊ z wiĊcej niĪ jednej warstwy kruszywa,
to kaĪda warstwa powinna byü wyprofilowana i zagĊszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzĊdnych
wysokoĞciowych. RozpoczĊcie budowy kaĪdej nastĊpnej warstwy moĪe nastąpiü po odbiorze poprzedniej warstwy
przez InĪyniera.
WilgotnoĞü mieszanki kruszywa podczas zagĊszczania powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej,
okreĞlonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaü osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeĪeli wilgotnoĞü mieszanki kruszywa jest niĪsza od optymalnej o
20% jej wartoĞci, mieszanka powinna byü zwilĪona okreĞloną iloĞcią wody i równomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnoĞü mieszanki kruszywa jest wyĪsza od optymalnej o 10% jej wartoĞci, mieszankĊ naleĪy
osuszyü.
WskaĨnik zagĊszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaü przyjĊtemu poziomowi
wskaĨnika noĞnoĞci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny
JeĪeli w SST przewidziano koniecznoĞü wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczĊciem robót, Wykonawca powinien wykonaü odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprzĊt budowlany do mieszania, rozkładania i zagĊszczania kruszywa jest właĞciwy,
okreĞlenia gruboĞci warstwy materiału w stanie luĨnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboĞci warstwy po
zagĊszczeniu,
okreĞlenia liczby przejĞü sprzĊtu zagĊszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uĪyü takich materiałów oraz sprzĊtu do mieszania, rozkładania i
zagĊszczania, jakie bĊdą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiü od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien byü zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InĪyniera.
Wykonawca moĪe przystąpiü do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
InĪyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy, powinna byü utrzymywana w dobrym
stanie. JeĪeli Wykonawca bĊdzie wykorzystywał, za zgodą InĪyniera, gotową podbudowĊ do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawiü wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaĞciwego utrzymania podbudowy obciąĪa WykonawcĊ robót.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmowaü wszystkie właĞciwoĞci okreĞlone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ podano w tablicy 2.
Tablica 2. CzĊstotliwoĞü ora zakres badaĔ przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp.

Wyszczególnienie badaĔ

CzĊstotliwoĞü badaĔ
Minimal Maksymalna
na liczba powierzchnia
badaĔ na podbudowy
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dziennej przy-padająca
działce
na
jedno
roboczej badanie (m2)
1
2
3

Uziarnienie mieszanki
WilgotnoĞü mieszanki
ZagĊszczenie warstwy

4

Badanie właĞciwoĞci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

2
600
10
na 10000 m2
próbek
dla
kaĪdej
partii
kruszywa i przy kaĪdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byü zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleĪy pobieraü w
sposób losowy, z rozłoĪonej warstwy, przed jej zagĊszczeniem. Wyniki badaĔ powinny byü na bieĪąco przekazywane
InĪynierowi.
6.3.3. WilgotnoĞü mieszanki
WilgotnoĞü mieszanki powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej, okreĞlonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
WilgotnoĞü naleĪy okreĞliü według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. ZagĊszczenie podbudowy
ZagĊszczenie kaĪdej warstwy powinno odbywaü siĊ aĪ do osiągniĊcia wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia.
ZagĊszczenie podbudowy naleĪy sprawdzaü według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie
obciąĪeĔ płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niĪ raz na 5000 m2, lub według zaleceĔ InĪyniera.
ZagĊszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleĪy uznaü za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wiĊkszy od 2,2 dla kaĪdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
E2

≤ 2,2

E1

6.3.5. WłaĞciwoĞci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaü ocenĊ wszystkich właĞciwoĞci okreĞlonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badaĔ pełnych powinny byü pobierane przez WykonawcĊ w sposób losowy w obecnoĞci InĪyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.
Wyszczególnienie badaĔ i pomiarów
Minimalna czĊstotliwoĞü pomiarów
1
SzerokoĞü podbudowy
10 razy na 1 km
2
RównoĞü podłuĪna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na kaĪdym pasie
ruchu
3
RównoĞü poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5
RzĊdne wysokoĞciowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m
7
GruboĞü podbudowy
Podczas budowy:
w 3 punktach na kaĪdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niĪ raz
na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niĪ raz na 2000 m2
8
NoĞnoĞü podbudowy:
- moduł odkształcenia
co najmniej w dwóch przekrojach na kaĪde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kaĪde 1000 m
- ugiĊcie sprĊĪyste
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych
łuków poziomych.
6.4.2. SzerokoĞü podbudowy
SzerokoĞü podbudowy nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawĊĪników szerokoĞü podbudowy powinna byü wiĊksza od szerokoĞci warstwy wyĪej
leĪącej o co najmniej 25 cm lub o wartoĞü wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. RównoĞü podbudowy
NierównoĞci podłuĪne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
NierównoĞci poprzeczne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą.
NierównoĞci podbudowy nie mogą przekraczaü:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. RzĊdne wysokoĞciowe podbudowy
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi podbudowy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaü + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoĪa
OĞ podbudowy w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
6.4.7. GruboĞü podbudowy i ulepszonego podłoĪa
GruboĞü podbudowy nie moĪe siĊ róĪniü od gruboĞci projektowanej o wiĊcej niĪ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. NoĞnoĞü podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byü zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiĊcie sprĊĪyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byü zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Minimalny moduł odkształz kruszywa o WskaĨnik
Maksymalne
ugiĊcie cenia mierzony płytą o
wskaĨniku
Ğrednicy 30 cm, MPa
zagĊszczenia sprĊĪyste pod kołem, mm
nie IS nie
wnoĞ
mniejszym
mniejszy niĪ
niĪ, %
40 kN
50 kN
od
od drugiego
obciąĪenia
pierwszego
E2
obciąĪenia
E1
60
1,0
1,40
1,60
60
120
80
1,0
1,25
1,40
80
140
120
1,03
1,10
1,20
100
180

6.5. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. NiewłaĞciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują wiĊksze odchylenia od okreĞlonych w punkcie 6.4
powinny byü naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagĊszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
JeĪeli szerokoĞü podbudowy jest mniejsza od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyĪej leĪącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyü podbudowĊ przez
spulchnienie warstwy na pełną gruboĞü do połowy szerokoĞci pasa ruchu, dołoĪenie materiału i powtórne
zagĊszczenie.
6.5.2. NiewłaĞciwa gruboĞü podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci, Wykonawca wykona naprawĊ podbudowy.
Powierzchnie powinny byü naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głĊbokoĞü, zgodnie z
decyzją InĪyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właĞciwoĞciach, wyrównane i ponownie
zagĊszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena gruboĞci
warstwy, według wyĪej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. NiewłaĞciwa noĞnoĞü podbudowy
JeĪeli noĞnoĞü podbudowy bĊdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbĊdne
do zapewnienia wymaganej noĞnoĞci, zalecone przez InĪyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniĪenie noĞnoĞci
podbudowy wynikło z niewłaĞciwego wykonania robót przez WykonawcĊ podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnoĞci objĊtych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ĪuĪla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.

PN-B-06714-15

4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

PN-B-06714-37

11.

PN-B-06714-39

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci
zanieczyszczeĔ obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwoĞci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoĞci
metodą bezpoĞrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci
zanieczyszczeĔ organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci siarki
metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
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12.

PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

16.

PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

Īelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ĞcieralnoĞci w
bĊbnie Los Angeles
ĩuĪel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. ĩwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i
ocena zgodnoĞci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaĨnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni
planografem i łatą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
ugiĊü
podatnych
ugiĊciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiĊcej warstw zagĊszczonej
mieszanki, która stanowi warstwĊ noĞną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byü
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo
ziarn Īwiru wiĊkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byü jednorodne bez zanieczyszczeĔ obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno byü zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. WłaĞciwoĞci kruszywa
Kruszywo powinno spełniaü wymagania okreĞlone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĉT
Wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
5.
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5.2. Przygotowanie podłoĪa
Przygotowanie podłoĪa powinno odpowiadaü wymaganiom okreĞlonym w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
MieszankĊ kruszywa naleĪy wytwarzaü zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
JeĞli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od
20 do 30% lub powyĪej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreĞli SST, zgodnie z PN-S06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagĊszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagĊszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaü odcinki próbne, zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaü wymaganiom okreĞlonym w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy nawierzchni.

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

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
kationowe emulsje Ğredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
upłynnione asfalty Ğrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą InĪyniera.

2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. ZuĪycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuĪycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuĪycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.
Rodzaj lepiszcza
ZuĪycie (kg/m2)
1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4 do 1,2
od 0,4 do 0,6

Dokładne zuĪycie lepiszczy powinno byü ustalone w zaleĪnoĞci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez InĪyniera.

2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodowaü utraty cech lepiszcza i obniĪenia jego jakoĞci.
Lepiszcze naleĪy przechowywaü w zbiornikach stalowych wyposaĪonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostĊpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siĊ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
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murowanych, betonowych lub Īelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników
stalowych.
EmulsjĊ moĪna magazynowaü w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
Nie naleĪy stosowaü zbiornika walcowego leĪącego, ze wzglĊdu na tworzenie siĊ na duĪej powierzchni cieczy
„koĪucha” asfaltowego zatykającego póĨniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleĪy przestrzegaü zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. SprzĊt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystĊpujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią
korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
szczotek mechanicznych,
zaleca siĊ uĪycie urządzeĔ dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byü wykonana z twardych
elementów czyszczących i słuĪyü do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeĔ przylegających do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaü miĊkkie elementy czyszczące i słuĪyü do zamiatania. Zaleca siĊ uĪywanie
szczotek wyposaĪonych w urządzenia odpylające,
sprĊĪarek,
zbiorników z wodą,
szczotek rĊcznych.

3.3. SprzĊt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleĪy uĪywaü skrapiarkĊ lepiszcza. Skrapiarka powinna byü wyposaĪona
w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie nastĊpujących parametrów:
temperatury rozkładanego lepiszcza,
ciĞnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozującej lepiszcze,
prĊdkoĞci poruszania siĊ skrapiarki,
wysokoĞci i długoĞci kolektora do rozkładania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byü izolowany termicznie tak, aby było moĪliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaü aktualne Ğwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniü rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od iloĞci załoĪonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogą byü transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolacjĊ
termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostĊpem wody.
Emulsja moĪe byü transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Īe nie bĊdą korodowały pod wpływem emulsji i nie bĊdą powodowały jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byü przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o
pojemnoĞci nie wiĊkszej niĪ 1 m3, a kaĪda przegroda powinna mieü wykroje w dnie umoĪliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny byü czyste i nie powinny
zawieraü resztek innych lepiszczy.
5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuniĊciu luĨnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uĪyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciĞnieniem. W miejscach trudno dostĊpnych naleĪy uĪywaü
szczotek rĊcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpoĞrednio przed skropieniem warstwa
powinna byü oczyszczona z kurzu przy uĪyciu sprĊĪonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna byü oczyszczona.
JeĪeli do czyszczenia warstwy była uĪywana woda, to skropienie lepiszczem moĪe nastąpiü dopiero po
wyschniĊciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moĪe byü wilgotna.
Skropienie warstwy moĪe rozpocząü siĊ po akceptacji przez InĪyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna byü skrapiana lepiszczem przy uĪyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostĊpnych rĊcznie (za pomocą wĊĪa z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieĞciü siĊ w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.
Rodzaj lepiszcza
Temperatury (oC)
1
Emulsja asfaltowa kationowa
od 20 do 40 *)
od 140 do 150
2
Asfalt drogowy D 200
od 130 do 140
3
Asfalt drogowy D 300
*) W razie potrzeby emulsjĊ naleĪy ogrzaü do temperatury zapewniającej wymaganą lepkoĞü.
JeĪeli do skropienia została uĪyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byü pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbĊdny dla umoĪliwienia penetracji lepiszcza w warstwĊ i odparowania wody z
emulsji. W zaleĪnoĞci od rodzaju uĪytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułoĪeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyü skropioną
warstwĊ nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbĊdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadziü próbne skropienie warstwy w celu
okreĞlenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okreĞlenia wymaganej iloĞci lepiszcza w zaleĪnoĞci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna byü oparta na atestach producenta z tym, Īe Wykonawca powinien kontrolowaü dla
kaĪdej dostawy właĞciwoĞci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. WłaĞciwoĞci lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane właĞciwoĞci
Badanie
według normy
EmA-94 [5]
1
Emulsja asfaltowa kationowa
lepkoĞü
penetracja
PN-C-04134 [1]
2
Asfalt drogowy
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoĞci skropienia i zuĪycia lepiszcza
NaleĪy przeprowadziü kontrolĊ iloĞci rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloĞci rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie kaĪdej niĪej połoĪonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodą lub uĪyciem sprĊĪonego powietrza,
rĊczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeĔ.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

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

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

AUN

do

10.2. Inne dokumenty
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloĞci rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D - 08.01.01
KRAWĉĩNIKI BETONOWE
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem krawĊĪników betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawĊĪników:
betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
betonowych na ławie tłuczniowej lub Īwirowej,
betonowych wtopionych na ławie betonowej, Īwirowej lub tłuczniowej,
betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. KrawĊĪniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące,
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
krawĊĪniki betonowe,
piasek na podsypkĊ i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod krawĊĪniki.

2.3. KrawĊĪniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zaleĪnoĞci od przeznaczenia rozróĪnia siĊ nastĊpujące typy krawĊĪników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleĪnoĞci od kształtu przekroju poprzecznego rozróĪnia siĊ nastĊpujące rodzaje krawĊĪników
betonowych:
prostokątne ĞciĊte - rodzaj „a”,
prostokątne - rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zaleĪnoĞci od technologii i produkcji krawĊĪników betonowych, rozróĪnia siĊ odmiany:
1 - krawĊĪnik betonowy jednowarstwowy,
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2 - krawĊĪnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleĪnoĞci od dopuszczalnych wad, uszkodzeĔ krawĊĪniki betonowe dzieli siĊ na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawĊĪnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. KrawĊĪniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawĊĪników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawĊĪników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawĊĪników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawĊĪnik rodzaju „a”

b) krawĊĪnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawĊĪników

Rys. 1. Wymiarowanie krawĊĪników
Tablica 1. Wymiary krawĊĪników betonowych
Typ
Rodzaj
Wymiary krawĊĪników,
krawĊĪnik krawĊĪnika l
b
h
a
U
a
100
20
30
15
20
15
25
D
b
100
12
25
10

cm
c

d

r

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

-

-

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawĊĪników betonowych
Rodzaj
Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru
Gatunek 1
Gatunek 2
l
±8
± 12
b, h
±3
±3
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawĊĪników betonowych powinny byü bez rys, pĊkniĊü i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. KrawĊdzie elementów powinny byü równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawĊdzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczaü wartoĞci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawĊĪników betonowych
Dopuszczalna wielkoĞü
Rodzaj wad i uszkodzeĔ
wad i uszkodzeĔ
Gatunek 1 Gatunek 2
WklĊsłoĞü lub wypukłoĞü powierzchni krawĊĪników w mm
2
3
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne
krawĊdzi i naroĪy
(Ğcieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
2
2
- długoĞü, mm, max
20
40
- głĊbokoĞü, mm, max
6
10
2.4.3. Składowanie
KrawĊĪniki betonowe mogą byü przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkoĞci.
KrawĊĪniki betonowe naleĪy układaü z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
gruboĞü 2,5 cm, szerokoĞü 5 cm, długoĞü min. 5 cm wiĊksza niĪ szerokoĞü krawĊĪnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawĊĪników
Do produkcji krawĊĪników naleĪy stosowaü beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawĊĪników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawĊĪników powinna byü wykonana z betonu
klasy B 30.
Beton uĪyty do produkcji krawĊĪników powinien charakteryzowaü siĊ:
nasiąkliwoĞcią, poniĪej 4%,
ĞcieralnoĞcią na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoĞcią i wodoszczelnoĞcią, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byü cementem portlandzkim klasy nie niĪszej niĪ „32,5” wg PN-B19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno byü zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadaü wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naleĪy przechowywaü w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna byü odmiany „1” i odpowiadaü wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkĊ i do zapraw
Piasek na podsypkĊ cementowo-piaskową powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkĊ i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byü cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niĪ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna byü odmiany „1” i odpowiadaü wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawĊĪniki naleĪy stosowaü, dla:
ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadaü
wymaganiom punktu 2.4.4,
ławy Īwirowej - Īwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
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ławy tłuczniowej - tłuczeĔ odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadaü wymaganiom BN74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. SprzĊt
Roboty wykonuje siĊ rĊcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków rĊcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawĊĪników
KrawĊĪniki betonowe mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportowymi.
KrawĊĪniki betonowe układaü naleĪy na Ğrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
KrawĊĪniki powinny byü zabezpieczone przed przemieszczeniem siĊ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawaü poza Ğciany Ğrodka transportowego wiĊcej niĪ 1/3 wysokoĞci tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien siĊ odbywaü w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnym Ğrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny byü zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
MasĊ zalewową naleĪy pakowaü w bĊbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaü siĊ w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bĊbnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleĪy wykonywaü zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaü wymiarom ławy w planie z uwzglĊdnieniem w szerokoĞci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
WskaĨnik zagĊszczenia dna wykonanego koryta pod ławĊ powinien wynosiü co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno byü zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława Īwirowa
Ławy Īwirowe o wysokoĞci do 10 cm wykonuje siĊ jednowarstwowo przez zasypanie koryta Īwirem i
zagĊszczenie go polewając wodą.
Ławy o wysokoĞci powyĪej 10 cm naleĪy wykonywaü dwuwarstwowo, starannie zagĊszczając poszczególne
warstwy.
5.3.2. Ława tłuczniowa
Ławy naleĪy wykonywaü przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
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TłuczeĔ naleĪy starannie ubiü polewając wodą. Górną powierzchniĊ ławy tłuczniowej naleĪy wyrównaü
kliĔcem i ostatecznie zagĊĞciü.
Przy gruboĞci warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyĪej 10 cm naleĪy ławĊ wykonaü dwuwarstwowo,
starannie zagĊszczając poszczególne warstwy.
5.3.3. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje siĊ bez szalowania, przy gruntach sypkich naleĪy
stosowaü szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje siĊ w szalowaniu. Beton rozĞcielony w szalowaniu lub bezpoĞrednio w
korycie powinien byü wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleĪy wykonywaü zgodnie z wymaganiami PN-B06251 [3], przy czym naleĪy stosowaü co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawĊĪników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawĊĪników
ĝwiatło (odległoĞü górnej powierzchni krawĊĪnika od jezdni) powinno byü zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleĔ powinno wynosiü od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze wzglĊdu na „wyrobienie” Ğcieku) moĪe byü zmniejszone do 6 cm lub zwiĊkszone do 16 cm.
ZewnĊtrzna Ğciana krawĊĪnika od strony chodnika powinna byü po ustawieniu krawĊĪnika obsypana
piaskiem, Īwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawĊĪników powinno byü zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawĊĪników na ławie Īwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawĊĪników na ławie Īwirowej i tłuczniowej powinno byü wykonywane na podsypce z piasku o
gruboĞci warstwy od 3 do 5 cm po zagĊszczeniu.
5.4.3. Ustawienie krawĊĪników na ławie betonowej
Ustawianie krawĊĪników na ławie betonowej wykonuje siĊ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruboĞci 3 do 5 cm po zagĊszczeniu.
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawĊĪników nie powinny przekraczaü szerokoĞci 1 cm. Spoiny naleĪy wypełniü Īwirem, piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawĊĪników zaprawą cementowopiaskową stosuje siĊ wyłącznie do krawĊĪników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawĊĪników przed zalaniem zaprawą naleĪy oczyĞciü i zmyü wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawĊĪniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
naleĪy zalewaü co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawĊĪników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawĊĪników betonowych i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego naleĪy przeprowadziü na podstawie oglĊdzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeĔ wystĊpujących na powierzchniach i krawĊdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary długoĞci i głĊbokoĞci uszkodzeĔ naleĪy wykonaü za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnoĞcią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleĪy przeprowadziü z dokładnoĞcią do 1 mm przy uĪyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taĞmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w
naroĪach elementów wykonuje siĊ przez przyłoĪenie kątownika do badanego naroĪa i zmierzenia odchyłek z
dokładnoĞcią do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawĊĪników betonowych powinny obejmowaü
wszystkie właĞciwoĞci, okreĞlone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławĊ
NaleĪy sprawdzaü wymiary koryta oraz zagĊszczenie podłoĪa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoĞci wykopu wynosi ± 2 cm. ZagĊszczenie podłoĪa powinno byü zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
ZgodnoĞü profilu podłuĪnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuĪny górnej powierzchni ławy powinien byü zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosiü ± 1 cm na kaĪde 100 m ławy.
b)
Wymiary ław.
Wymiary ław naleĪy sprawdziü w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaĪde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokoĞci ± 10% wysokoĞci projektowanej,
- dla szerokoĞci ± 10% szerokoĞci projektowanej.
c)
RównoĞü górnej powierzchni ław.
RównoĞü górnej powierzchni ławy sprawdza siĊ przez przyłoĪenie w dwóch punktach, na kaĪde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
PrzeĞwit pomiĊdzy górną powierzchnią ławy i przyłoĪoną łatą nie moĪe przekraczaü 1 cm.
d)
ZagĊszczenie ław.
ZagĊszczenie ław bada siĊ w dwóch przekrojach na kaĪde 100 m. Ławy ze Īwiru lub piasku nie mogą
wykazywaü Ğladu urządzenia zagĊszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjĊcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalaü na wyjĊcie
ziarna z ławy.
e)
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moĪe przekraczaü ± 2 cm na kaĪde 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawĊĪników
Przy ustawianiu krawĊĪników naleĪy sprawdzaü:
dopuszczalne odchylenia linii krawĊĪników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaĪde 100 m
ustawionego krawĊĪnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawĊĪnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na
kaĪde 100 m ustawionego krawĊĪnika,
równoĞü górnej powierzchni krawĊĪników, sprawdzane przez przyłoĪenie w dwóch punktach na kaĪde 100 m
krawĊĪnika, trzymetrowej łaty, przy czym przeĞwit pomiĊdzy górną powierzchnią krawĊĪnika i przyłoĪoną łatą nie
moĪe przekraczaü 1 cm,
dokładnoĞü wypełnienia spoin bada siĊ co 10 metrów. Spoiny muszą byü wypełnione całkowicie na pełną głĊbokoĞü.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawĊĪnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta pod ławĊ,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawĊĪnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławĊ,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawĊĪników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypełnienie spoin krawĊĪników zaprawą,
ew. zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnĊtrznej Ğciany krawĊĪnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badaĔ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i Īelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. ĩwir i mieszanka
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i
ocena zgodnoĞci
PN-B32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawĊĪniki i
obrzeĪa chodnikowe
BN-64/8845-02
KrawĊĪniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D – 08.01.01b
USTAWIENIE KRAWĉĩNIKÓW BETONOWYCH
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem krawĊĪników betonowych wraz z wykonaniem ław.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krawĊĪników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na ławach betonowych,
Īwirowych, tłuczniowych.

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. KrawĊĪnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących siĊ na
tym samym poziomie lub na róĪnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawĊĪnikami, c) jako
oddzielenie pomiĊdzy powierzchniami poddanymi róĪnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawĊĪnika okreĞlony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadaü
wymiar rzeczywisty w okreĞlonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
1.4.3. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. ZgodnoĞü materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny byü zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawĊĪników na ławach moĪna stosowaü nastĊpujące materiały:
krawĊĪniki betonowe,
piasek na podsypkĊ i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wodĊ,
materiały do wykonania ławy.
2.2.3. KrawĊĪniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawĊĪników
KrawĊĪniki betonowe mogą mieü nastĊpujące cechy charakterystyczne:
krawĊĪnik moĪe byü produkowany:
z jednego rodzaju betonu,
z róĪnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Ğcieralnej (która na całej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieü minimalną gruboĞü 4 mm),
skoĞne krawĊdzie krawĊĪnika powyĪej 2 mm powinny byü okreĞlone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
krawĊĪnik moĪe mieü profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzglĊdnia siĊ przy okreĞlaniu wymiarów
nominalnych krawĊĪnika); zalecana długoĞü prostego odcinka krawĊĪnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,
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powierzchnia krawĊĪnika moĪe byü obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
płaszczyzny czołowe krawĊĪników mogą byü proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie
(przykłady w zał. 1),
krawĊĪniki łukowe mogą byü wykonane jako wypukłe lub wklĊsłe (przykłady w zał. 2),
rozróĪnia siĊ dwa typy krawĊĪników (przykłady w zał. 3):
uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących siĊ na róĪnych poziomach (np. jezdni i chodnika),
drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących siĊ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawĊĪników
Wymagania techniczne stawiane krawĊĪnikom betonowym okreĞla PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony
w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawĊĪnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
Wymagania
Lp. Cecha
Załącz
nik
1
Kształt i wymiary
C
DługoĞü: ± 1%,  4 mm i  10 mm
1.1 WartoĞci
dopuszczalnych
odInne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm,
chyłek od wymiarów
- dla innych czĊĞci: ± 5%,  3 mm,  10 mm
nomi-nalnych,
z
dokładnoĞcią
do
milimetra
1.2 Dopuszczalne odchyłki C
i
od
płaskoĞci
prostoliniowoĞci, dla
± 1,5 mm
długoĞci pomiarowej
± 2,0 mm
300 mm
± 2,5 mm
400 mm
± 4,0 mm
500 mm
800 mm
2
WłaĞciwoĞci fizyczne i mechaniczne
2.1 OdpornoĞü
na D
Ubytek masy po badaniu: wartoĞü Ğrednia  1,0 kg/m2, przy czym kaĪdy
zamraĪanie/
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
rozmraĪanie
z
udziałem
soli
odladzających
Klasa
Charakterystyczna
KaĪdy pojedynczy
2.2 WytrzymałoĞü
na F
wynik, MPa
zginanie
(Klasa
wytrz.
wytrzymałoĞü, MPa
1
3,5
> 2,8
wytrzymałoĞci ustalona
w
dokumentacji
2
5,0
> 4,0
3
6,0
> 4,8
projektowej lub przez
InĪyniera)
2.3 TrwałoĞü ze wzglĊdu F
KrawĊĪniki mają zadawalającą trwałoĞü (wytrzymałoĞü) jeĞli spełnione są
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji
na wytrzymałoĞü
2.4 OdpornoĞü na Ğcieranie G i H
OdpornoĞü przy pomiarze na tarczy
(Klasa
odpornoĞci
Klasa szerokiej
Böhmego,
ustalona
w
odpor Ğciernej, wg wg zał. H normy – badanie alternatywne
dokumentacji
zał. G normy
projektowej lub przez
–
badanie
noĞci
InĪyniera)
podstawowe
1
Nie
okreĞla Nie okreĞla siĊ
3
siĊ
 20000 mm3/5000 mm2
 23 mm
4
 18000 mm3/5000 mm2
 20 mm
I
jeĞli górna powierzchnia krawĊĪnika nie była szlifowana i/lub polerowana –
2.5 OdpornoĞü na poĞlizg/
poĞlizgniĊcie
zadawalająca odpornoĞü,
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jeĞli wyjątkowo wymaga siĊ podania wartoĞci odpornoĞci na
poĞlizg/poĞlizgniĊcie – naleĪy zadekla-rowaü minimalną jej wartoĞü
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia),
trwałoĞü odpornoĞci na poĞlizg/poĞlizgniĊcie w nor-malnych warunkach
uĪytkowania krawĊĪnika jest zada-walająca przez cały okres uĪytkowania,
pod warunkiem właĞciwego utrzymywania i gdy na znacznej czĊĞci nie
zostało odsłoniĊte kruszywo podlegające intensyw-nemu polerowaniu.

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

powierzchnia krawĊĪnika nie powinna mieü rys i odprysków,
nie dopuszcza siĊ rozwarstwieĔ w krawĊĪnikach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity nie są uwaĪane za istotne

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

J

krawĊĪniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien
okreĞliü rodzaj tekstury,
tekstura powinna byü porównana z próbkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcĊ,
róĪnice w jednolitoĞci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we właĞciwoĞci surowców i warunków twardnienia, nie są uwaĪane za
istotne
barwiona moĪe byü warstwa Ğcieralna lub cały element,
zabarwienie powinno byü porównane z próbkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcĊ,
róĪnice w jednolitoĞci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami właĞciwoĞci surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są
uwaĪane za istotne

W przypadku zastosowaĔ krawĊĪników betonowych na powierzchniach innych niĪ przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnĊtrznych, nie naraĪonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawĊĪników
naleĪy odpowiednio dostosowaü do ustaleĔ PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Składowanie krawĊĪników
KrawĊĪniki betonowe mogą byü przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkoĞci, wyglądu itp.
KrawĊĪniki betonowe naleĪy układaü z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
gruboĞü 2,5 cm, szerokoĞü 5 cm, długoĞci min. 5 cm wiĊkszej od szerokoĞci krawĊĪnika.

2.2.4. Materiały na podsypkĊ i do zapraw
JeĞli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleĪy stosowaü nastĊpujące materiały:
a) na podsypkĊ piaskową
piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankĊ drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkĊ cementowo-piaskową i do zapraw
mieszankĊ cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B32250 [11].
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoĞredniego wbudowania po dostarczeniu na budowĊ, powinno
odbywaü siĊ na podłoĪu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno byü zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawĊĪnik naleĪy stosowaü, dla:
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],
ławy Īwirowej – Īwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [8],
ławy tłuczniowej – tłuczeĔ odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawĊĪników
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Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadaü wymaganiom SST D-05.03.04a

[2].

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. SprzĊt do wykonania robót
Roboty wykonuje siĊ rĊcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków rĊcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport krawĊĪników
KrawĊĪniki betonowe mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportowymi.
KrawĊĪniki betonowe układaü naleĪy na Ğrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
KrawĊĪniki powinny byü zabezpieczone przed przemieszczeniem siĊ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawaü poza Ğciany Ğrodka transportowego wiĊcej niĪ 1/3 wysokoĞci tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien siĊ odbywaü w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnym Ğrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny byü zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
MasĊ zalewową naleĪy pakowaü w bĊbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaü siĊ w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bĊbnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien byü zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku
wystarczających danych moĪna korzystaü z ustaleĔ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załącznikach.
Podstawowe czynnoĞci przy wykonywaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze,
wykonanie ławy,
ustawienie krawĊĪników,
wypełnienie spoin,
roboty wykoĔczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleĪy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazaĔ InĪyniera:
ustaliü lokalizacjĊ robót,
ustaliü dane niezbĊdne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokoĞciowych,
usunąü przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeĔ itd.
ustaliü materiały niezbĊdne do wykonania robót,
okreĞliü kolejnoĞü, sposób i termin wykonania robót.
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5.4. Wykonanie ławy
5.4.1. Koryto pod ławĊ
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławĊ, powinny odpowiadaü wymiarom ławy w planie z
uwzglĊdnieniem w szerokoĞci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
WskaĨnik zagĊszczenia dna wykonanego koryta pod ławĊ powinien wynosiü co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.4.2. Ława Īwirowa
ŁawĊ Īwirową o wysokoĞci do 10 cm wykonuje siĊ jednowarstwowo przez zasypanie koryta Īwirem i zagĊszczenie go,
polewając wodą.
Ławy o wysokoĞci powyĪej 10 cm naleĪy wykonywaü dwuwarstwowo, starannie zagĊszczając poszczególne
warstwy.
5.4.3. Ława tłuczniowa
ŁawĊ naleĪy wykonywaü przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
TłuczeĔ naleĪy starannie ubiü polewając wodą. Górną powierzchniĊ ławy tłuczniowej naleĪy wyrównaü
kliĔcem i ostatecznie zagĊĞciü.
Przy gruboĞci warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyĪej 10 cm naleĪy ławĊ wykonaü dwuwarstwowo,
starannie zagĊszczając poszczególne warstwy.
5.4.4. Ława betonowa
ŁawĊ betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje siĊ bez szalowania, przy gruntach sypkich naleĪy
stosowaü szalowanie.
ŁawĊ betonową z oporem wykonuje siĊ w szalowaniu. Beton rozĞcielony w szalowaniu lub bezpoĞrednio w
korycie powinien byü wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleĪy wykonywaü zgodnie z wymaganiami PN63/B-06251 [7], przy czym naleĪy stosowaü co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 4.
5.5. Ustawienie krawĊĪników betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawĊĪników
ĝwiatło (odległoĞü górnej powierzchni krawĊĪnika od jezdni) powinno byü zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleĔ powinno wynosiü od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze wzglĊdu na „wyrobienie” Ğcieku) moĪe byü zmniejszone do 6 cm lub zwiĊkszone do 16 cm.
ZewnĊtrzna Ğciana krawĊĪnika od strony chodnika powinna byü po ustawieniu krawĊĪnika obsypana
piaskiem, Īwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie krawĊĪników na ławie Īwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawĊĪników na ławie Īwirowej i tłuczniowej powinno byü wykonywane na podsypce z piasku o
gruboĞci warstwy od 3 do 5 cm po zagĊszczeniu.
5.5.3. Ustawienie krawĊĪników na ławie betonowej
Ustawianie krawĊĪników na ławie betonowej wykonuje siĊ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruboĞci 3 do 5 cm po zagĊszczeniu.
5.5.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawĊĪników nie powinny przekraczaü szerokoĞci 1 cm. Spoiny naleĪy wypełniü Īwirem, piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawĊĪników zaprawą cementowopiaskową stosuje siĊ wyłącznie do krawĊĪników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawĊĪników przed zalaniem zaprawą naleĪy oczyĞciü i zmyü wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawĊĪniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
naleĪy zalewaü co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.6. Roboty wykoĔczeniowe
Roboty wykoĔczeniowe powinny byü zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykoĔczeniowych naleĪą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
odtworzenie elementów czasowo usuniĊtych,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskaü wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnoĞci, deklaracje zgodnoĞci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonaü własne badania właĞciwoĞci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okreĞlone w punkcie 2
(tablicy 1),
sprawdziü cechy zewnĊtrzne krawĊĪników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaĔ Wykonawca przedstawia InĪynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego krawĊĪników naleĪy przeprowadziü na podstawie oglĊdzin elementu przez
pomiar i ocenĊ uszkodzeĔ wystĊpujących na powierzchniach i krawĊdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawĊĪników betonowych powinny obejmowaü
właĞciwoĞci, okreĞlone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławĊ
NaleĪy sprawdzaü wymiary koryta oraz zagĊszczenie podłoĪa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoĞci wykopu wynosi ± 2 cm. ZagĊszczenie podłoĪa powinno byü zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodnoĞü profilu podłuĪnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuĪny górnej powierzchni ławy powinien byü zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosiü ± 1 cm na kaĪde 100 m ławy,
b)
wymiary ław.
Wymiary ław naleĪy sprawdziü w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaĪde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokoĞci ± 10% wysokoĞci projektowanej,
- dla szerokoĞci ± 10% szerokoĞci projektowanej,
c)
równoĞü górnej powierzchni ław.
RównoĞü górnej powierzchni ławy sprawdza siĊ przez przyłoĪenie w dwóch punktach, na kaĪde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty. PrzeĞwit pomiĊdzy górną powierzchnią ławy i przyłoĪoną łatą nie moĪe przekraczaü 1 cm,
d)
zagĊszczenie ław z kruszyw.
ZagĊszczenie ław bada siĊ w dwóch przekrojach na kaĪde 100 m. Ławy ze Īwiru lub piasku nie mogą
wykazywaü Ğladu urządzenia zagĊszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjĊcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalaü na wyjĊcie
ziarna z ławy,
e)
odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moĪe przekraczaü ± 2 cm na kaĪde 100
m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawĊĪników
Przy ustawianiu krawĊĪników naleĪy sprawdzaü:
dopuszczalne odchylenia linii krawĊĪników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaĪde 100 m
ustawionego krawĊĪnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawĊĪnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na
kaĪde 100 m ustawionego krawĊĪnika,
równoĞü górnej powierzchni krawĊĪników, sprawdzane przez przyłoĪenie w dwóch punktach na kaĪde 100 m
krawĊĪnika, trzymetrowej łaty, przy czym przeĞwit pomiĊdzy górną powierzchnią krawĊĪnika i przyłoĪoną łatą nie
moĪe przekraczaü 1 cm,
dokładnoĞü wypełnienia spoin bada siĊ co 10 metrów. Spoiny muszą byü wypełnione całkowicie na pełną głĊbokoĞü.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawĊĪnika.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławĊ,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien byü zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawĊĪnika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoĪa,
dostarczenie materiałów i sprzĊtu,
wykonanie koryta pod ławĊ,
wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawĊĪników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagaĔ dokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzĊtu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót okreĞlonych niniejszą SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbĊdne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)
1.
2.

D-M-00.00.00
D-05.03.04a

Wymagania ogólne
Wypełnianie szczelin
cementowego

w

nawierzchni

z

betonu

10.2. Normy
3.

PN-EN 197-1:2002

4.

PN-EN 206-1:2003

Cement. CzĊĞü 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodnoĞci dotyczące cementu powszechnego uĪytku
Beton. CzĊĞü 1: Wymagania, właĞciwoĞci, produkcja i
zgodnoĞü
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5.
6.
7.
8.

PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 1340:2004/AC
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

9.

PN-B-11112:1996

10.

PN-B-11113:1996

11.
12.

PN-88/B-32250
BN-88/6731-08

KrawĊĪniki betonowe. Wymagania i metody badaĔ
Beton zwykły
Roboty betonowe i Īelbetowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
nawierzchni drogowych. ĩwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane
nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
nawierzchni drogowych. Piasek
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

do
do
do

10.3. Inne dokumenty
13.

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
GEOMETRIA KRAWĉĩNIKÓW (wg [5])
1.1. Przykład kształtu krawĊĪnika przeznaczonego do ryglowania

Oznaczenia: Y  X – 3 mm i ZY  ZX – 3 mm,
X minimum:  1/5 b i  20 mm,
X maximum:  1/3 b i  70 mm, ZY maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX -1, +2 mm, Tolerancja dla Y i ZY – 2,
+1 mm, L – DługoĞü elementu krawĊĪnika, W – SzerokoĞü elementu krawĊĪnika
1.2. Przykład wgłĊbienia lub wciĊcia powierzchni czołowej w dolnej czĊĞci krawĊĪnika

Oznaczenia: H – WysokoĞü elementu krawĊĪnika, h – wysokoĞü wgłĊbienia lub wciĊcia,
krawĊĪnika, L – długoĞü elementu krawĊĪnika,
l – długoĞü wgłĊbienia lub wciĊcia
ZAŁĄCZNIK 2
PRZYKŁADY KRAWĉĩNIKÓW ŁUKOWYCH (wg [5])
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a) wklĊsłego

b) wypukłego

Oznaczenia: 1 – KrawĊĪnik, 2 – Jezdnia, 3 – DługoĞü, 4 – PromieĔ, 5 – Kanał odpływowy
ZAŁĄCZNIK 3
PRZYKŁADY KRAWĉĩNIKÓW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawĊĪniki i obrzeĪa chodnikowe)
a) KrawĊĪnik typu ulicznego

b) KrawĊĪnik typu drogowego

Przykładowe wymiary krawĊĪników
Typ
Wymiary krawĊĪników, cm
krawĊĪnika
l
b
h
Uliczny
100
20
30
15
20
15
25
Drogowy
100
12
25
10
ZAŁĄCZNIK 4

c
min. 3
max. 7

d
min. 12
max. 15

r
1,0

-

-

1,0

PRZYKŁADY USTAWIENIA KRAWĉĩNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWACH (wg [13])
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a) KrawĊĪnik typu ulicznego 20 x 30 cm
na ławie betonowej z oporem

b) KrawĊĪnik typu ulicznego 15 x 30 cm
na ławie betonowej zwykłej

1. krawĊĪnik, typ ciĊĪki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

1. krawĊĪnik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

c) KrawĊĪnik typu ulicznego 15 x 30 cm
na ławie Īwirowej

d) KrawĊĪnik typu ulicznego 15 x 30 cm
na ławie tłuczniowej

1. krawĊĪnik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
1:4
3. ława Īwirowa
e) KrawĊĪnik typu drogowego 12 x 25 cm
na ławie Īwirowej lub tłuczniowej

1. krawĊĪnik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
1:4
3. ława tłuczniowa
f) KrawĊĪnik typu drogowego 15 x 30 cm
na ławie betonowej
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1. krawĊĪnik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. ława Īwirowa lub tłuczniowa

1. krawĊĪnik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

g) KrawĊĪnik typu ulicznego 20 x 30 cm
ułoĪony na płask (np. przy wjeĨdzie na
chodnik, do bramy)

h) KrawĊĪnik typu ulicznego, ze Ğciekiem
betonowym, na ławie betonowej

1. krawĊĪnik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

WYMIARY
(alternatywne)
krawĊĪnik
betonowy 20
30
15
30

UZUPEŁNIAJĄCE

x

a
25

b
20

c
15

x

20

15

10

1. krawĊĪnik, typ uliczny 15(20)x30x100
cm
2. Ğciek betonowy
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. ława z betonu B10
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D - 08.04.01
WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni:
z kostki kamiennej,
z klinkieru,
z płyt drogowych betonowych szeĞciokątnych i kwadratowych,
z kostki brukowej betonowej,
z mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostĊpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeĪdĪających lub
wyjeĪdĪających z bram.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są:
kostka kamienna,
klinkier drogowy,
płyty drogowe betonowe,
kostka brukowa betonowa,
mieszanka mineralno-asfaltowa,
piasek, Īwir, mieszanka,
tłuczeĔ kamienny,
beton,
cement,
woda,
kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Kostka kamienna
Kostka kamienna nieregularna lub rzĊdowa powinna odpowiadaü wymaganiom PN-B-11100 [5].
2.3.2. Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien odpowiadaü wymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3. Płyty drogowe betonowe
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Płyty drogowe betonowe powinny odpowiadaü wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-03/01
[12].
2.3.4. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadaü wymaganiom podanym w SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna byü stosowana kostka o wysokoĞci 80 mm.
2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadaü wymaganiom podanym w SST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
2.3.6. Piasek, Īwir, mieszanka
Piasek na podsypkĊ powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsypkĊ cementowo-piaskową powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-06711 [3].
ĩwir stosowany do wykonania ław pod krawĊĪnik powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiał
moĪna stosowaü pod warunkiem akceptacji InĪyniera.
2.3.7. TłuczeĔ kamienny, kliniec
TłuczeĔ i kliniec stosowany do wykonania ław pod krawĊĪnik powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B11112 [7].
2.3.8. Beton
Beton uĪyty na ławĊ betonową pod krawĊĪnik powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-06250 [2]. JeĞli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to byü beton klasy B 15 lub B 10.
2.3.9. Cement
Cement uĪyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien byü cementem portlandzkim klasy nie niĪszej niĪ
32,5 według wymagaĔ PN-B-19701 [9].
2.3.10. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaü wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11. Woda
Woda powinna byü odmiany „1” i odpowiadaü wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.4. Składowanie materiałów
Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów podano w
poszczególnych SST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. SprzĊt do wykonania wjazdów i wyjazdów
Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzĊt wymieniony w SST dla poszczególnych rodzajów
nawierzchni według pkt 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów uĪytych do budowy nawierzchni wjazdów i wyjazdów zawarte
są w OST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta
Wykonanie koryta pod nawierzchniĊ wjazdów i wyjazdów powinno byü zgodne z wymaganiami okreĞlonymi
w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa”.
Wykop pod ławĊ obramowania wjazdu i wyjazdu powinien byü wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsączającej
JeĪeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej to
wykonanie tej warstwy powinno byü zgodne z wymaganiami okreĞlonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i
odcinające”.

5.4. Wykonanie obramowania
Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje siĊ najczĊĞciej przy zastosowaniu krawĊĪników
betonowych lub kamiennych. JeĪeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie
nawierzchni wjazdów i wyjazdów naleĪy wykonaü zgodnie z SST D-08.01.01 „KrawĊĪniki betonowe” lub SST D08.01.02 „KrawĊĪniki kamienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy
W zaleĪnoĞci od rodzaju podbudowy przyjĊtej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy powinno
byü zgodne z odpowiednią SST:
podbudowa z kruszywa naturalnego, wg SST D-04.04.01,
podbudowa z kruszywa łamanego, wg SST D-04.04.02,
podbudowa z tłucznia kamiennego, wg SST D-04.04.04,
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg SST D-04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni
NawierzchniĊ wjazdów i wyjazdów naleĪy wykonywaü zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
ogólnych specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzĊdowej, wg SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.
Nawierzchnia z klinkieru, wg SST D-05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa”.
Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg SST D-05.03.03 „Nawierzchnia z płyt betonowych”.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania materiałów przeznaczonych do
wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzaü prawidłowoĞü wykonania:
koryta i podłoĪa,
warstwy odsączającej,
obramowania nawierzchni,
podbudowy,
nawierzchni.
Zakres i czĊstotliwoĞü badaĔ, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są w odpowiednich OST
wymienionych w pkt 5.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana warstwa odsączająca,
wykonane obramowanie,
wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przygotowanie koryta i podłoĪa,
wykonanie warstwy odsączającej,
wykonanie obramowania nawierzchni,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni łącznie z pielĊgnacją,
przeprowadzenie badaĔ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-11111

7.

PN-B-11112

8.

PN-B-11113

9.

PN-B-19701

10.
11.
12.

PN-B-32250
BN-77/6741-02
BN-80/6775-03/01

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu
Materiały kamienne. Kostka drogowa
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. ĩwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i
ocena zgodnoĞci
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Klinkier drogowy
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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13.

BN-80/6775-03/02

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty
drogowe.
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D – 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIĄĩĄCA i WYRÓWNAWCZA
WG PN-EN
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąĪącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiąĪącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez WykonawcĊ dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadziü Zakładową
kontrolĊ produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.
WarstwĊ wiąĪącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego moĪna wykonywaü dla dróg kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okreĞlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

1)
2)

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
KR 3-4
KR 4-5

AC11W 2), AC16W
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

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

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca siĊ z jednej lub kilku warstw słuĪących do przejmowania i rozkładania
obciąĪeĔ od ruchu pojazdów na podłoĪe.
1.4.2. Warstwa wiąĪąca – warstwa nawierzchni miĊdzy warstwą Ğcieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej gruboĞci, ułoĪona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoĪenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okreĞlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróĪniające tĊ
mieszankĊ ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzglĊdu na najwiĊkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturĊ wzajemnie klinującą siĊ.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraĪony w procentach masy ziaren przechodzących przez okreĞlony
zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciąĪenie drogi ruchem samochodowym, wyraĪone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkoĞü ziaren kruszywa, okreĞlona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
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1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wiĊksza czĊĞü pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego wiĊksza czĊĞü przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa siĊ z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany –
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW

- beton asfaltowy do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej

PMB

- polimeroasfalt,

D

- górny wymiar sita (przy okreĞlaniu wielkoĞci ziaren kruszywa),

d

- dolny wymiar sita (przy okreĞlaniu wielkoĞci ziaren kruszywa),

C

- kationowa emulsja asfaltowa,

NPD

- właĞciwoĞü uĪytkowa nie okreĞlana (ang. No Performance Determined;
producent moĪe jej nie okreĞlaü),

TBR

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moĪe dostarczyü
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),

MOP

- miejsce obsługi podróĪnych.

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

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe
NaleĪy stosowaü asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moĪna stosowaü
inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Gatunek lepiszcza
Kategoria
Mieszanka
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
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-

KR1 – KR2

AC11W,AC16W

50/70

KR3 – KR4

AC16W,AC22W

35/50, 50/70

PMB 25/55-60

KR5 – KR6

AC16W AC22W

35/50

PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniaü wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniaü wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Metoda
Lp.
WłaĞciwoĞci
badania
WŁAĝCIWOĝCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426 [21]
2

Temperatura miĊknienia

°C

3

Temperatura zapłonu,
°C
nie mniej niĪ
4
ZawartoĞü
składników
% m/m
rozpuszczalnych,
nie mniej niĪ
5
Zmiana masy po starzeniu (ubytek
% m/m
lub przyrost),
nie wiĊcej niĪ
6
Pozostała penetracja po starzeniu, %
nie mniej niĪ
7
Temperatura
miĊknienia
po °C
starzeniu, nie mniej niĪ
WŁAĝCIWOĝCI SPECJALNE KRAJOWE
8
ZawartoĞü parafiny,
%
nie wiĊcej niĪ
9
Wzrost temp. miĊknienia po °C
starzeniu, nie wiĊcej niĪ
10
Temperatura łamliwoĞci Fraassa, °C
nie wiĊcej niĪ
Tablica 4.
Wymaganie
podstawowe
1
Konsystencja
w poĞrednich
temperaturach eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperaturach eksploatacyjnych
Kohezja
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Rodzaj asfaltu
35/50
50/70
35÷50

50÷70

PN-EN 1427 [22]

50÷58

46÷54

PN-EN 22592 [62]

240

230

PN-EN 12592 [28]

99

99

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

0,5

PN-EN 1426 [21]

53

50

PN-EN 1427 [22]

52

48

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

2,2

PN-EN 1427 [22]

8

9

PN-EN 12593 [29]

-5

-8

Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
Metoda
WłaĞciwoĞü
Jednostka
badania
25/55 – 60
wymaganie
klasa
2
3
4
5
6
Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

25-55

3

Temperatura
miĊknienia

PN-EN 1427 [22]

°C

 60

6

Siła rozciągania
(mała
prĊdkoĞü
rozciągania)

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

J/cm2

 2 w 5°C

3

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

J/cm2

NPDa

0

Siła rozciągania w
5°C
(duĪa
prĊdkoĞü rozcią-
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StałoĞü konsystencji
(OdpornoĞü
na starzenie
wg
PN-EN
12607-1 lub 3 [31]
Inne
właĞciwoĞci

gania)
Wahadło
Vialit
(meto-da
uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała
penetracja

J/cm2

NPDa

0

%

 0,5

3

PN-EN 1426 [21]

%

 40

3

PN-EN 1427 [22]

°C

8

3

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

 235

3

Temperatura
łamliwoĞci

PN-EN 12593 [29]

°C

 -12

6

 50

5

NPDa

0

TBRb

1

5

2

NPDa

0

TBRb

1

 50

4

NPDa

0

Wzrost
peratury
miĊknienia

PN-EN 13588 [54]

tem-

Nawrót sprĊĪysty
PN-EN 13398 [51] %
w 25°C
Nawrót sprĊĪysty
w 10°C
PN-EN 14023 [59]
Zakres
°C
Punkt 5.1.9
plastycznoĞci
StabilnoĞü
magazynowania.
PN-EN 13399 [52]
°C
RóĪnica tempe- PN-EN 1427 [22]
ratur miĊknienia
StabilnoĞü
PN-EN 13399 [52]
0,1 mm
magazynowania.
PN-EN 1426 [21]
Wymagania
RóĪnica penetracji
dodatkowe
Spadek
tempe12607-1
ratury miĊknienia PN-EN
°C
po starzeniu wg [31]
PN-EN 1427 [22]
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]
Nawrót sprĊ-Īysty
w
25°C
po
starzeniu wg PNEN 12607-1 lub
PN-EN
12607-1
-3 [31]
%
[31]
Nawrót sprĊ-Īysty
PN-EN 13398 [51]
w
10°C
po
starzeniu wg PNEN 12607-1 lub
-3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (właĞciwoĞü uĪytkowa nie okreĞlana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Składowanie asfaltu drogowego powinno siĊ odbywaü w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposaĪonych w system grzewczy poĞredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byü izolowany termicznie, posiadaü automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien byü magazynowany w zbiorniku wyposaĪonym w system grzewczy poĞredni z
termostatem kontrolującym temperaturĊ z dokładnoĞcią ± 5°C. Zaleca siĊ wyposaĪenie zbiornika w mieszadło. Zaleca
siĊ bezpoĞrednie zuĪycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleĪy unikaü wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaü niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róĪnego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
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2.3. Kruszywo
Do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleĪy stosowaü kruszywo według PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny
spełniaü wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – czĊĞü 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.
Składowanie kruszywa powinno siĊ odbywaü w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoĪe składowiska musi byü równe, utwardzone i
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno siĊ odbywaü w silosach wyposaĪonych w urządzenia do aeracji.

2.4. ĝrodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepnoĞü (adhezjĊ) lepiszcza do kruszywa i odpornoĞü mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie
wody, naleĪy dobraü i zastosowaü Ğrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartoĞü
przyczepnoĞci okreĞlona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie Ğrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeĔ i krawĊdzi
Do uszczelnienia połączeĔ technologicznych (tj. złączy podłuĪnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w róĪnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róĪnych materiałów lub połączenie warstwy
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleĪy stosowaü:
materiały termoplastyczne, jak taĞmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsjĊ asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
GruboĞü materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosiü:
nie mniej niĪ 10 mm przy gruboĞci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niĪ 15 mm przy gruboĞci warstwy technologicznej wiĊkszej niĪ 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreĞlonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawĊdzi naleĪy stosowaü asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza siĊ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąĪąca z warstwą Ğcieralną) naleĪy stosowaü
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
EmulsjĊ asfaltową moĪna składowaü w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleĪy nalewaü emulsji do opakowaĔ i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. SprzĊt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleĪnoĞci od potrzeb, powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią
korzystania ze sprzĊtu dostosowanego do przyjĊtej metody robót, jak:
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równoĞci układanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gładkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzĊt drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt naleĪy przewoziü w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umoĪliwiające poĞrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz naleĪy przewoziü w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien byü przewoĪony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umoĪliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moĪe byü transportowana w zamkniĊtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Īe nie bĊdą korodowały pod wpływem emulsji i nie bĊdą powodowały jej rozpadu.
Cysterny powinny byü wyposaĪone w przegrody. Nie naleĪy uĪywaü do transportu opakowaĔ z metali lekkich (moĪe
zachodziü wydzielanie wodoru i groĨba wybuchu przy emulsjach o pH  4).
MieszankĊ mineralno-asfaltową naleĪy dowoziü na budowĊ pojazdami samowyładowczymi w zaleĪnoĞci od postĊpu
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byü zabezpieczona przed ostygniĊciem i
dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaü utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemników uĪywanych do transportu mieszanki powinny byü czyste, a do zwilĪania tych powierzchni
moĪna uĪywaü tylko Ğrodki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankĊ.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InĪynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartoĞü lepiszcza podane są w tablicach 5i 6
Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.
Tablica 5.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartoĞü lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiąĪącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [65]
Przesiew, [% (m/m)]
WłaĞciwoĞü
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
80
11,2
90
100
65
80
65
80
8
60
80
2
30
50
25
40
25
30
25
33
0,125
5
18
5
15
5
10
5
10
0,063
3,0
8,0
3,0
8,0
3,0
7,0
3,0
7,0
ZawartoĞü
lepiszcza,
Bmin4,6
Bmin4,4
Bmin4,4
Bmin4,2
minimum*)
*)
Minimalna zawartoĞü lepiszcza jest okreĞlona przy załoĪonej gĊstoĞci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeĪeli
stosowana mieszanka mineralna ma inną gĊstoĞü (ȡd), to do wyznaczenia minimalnej zawartoĞci lepiszcza podaną
wartoĞü naleĪy pomnoĪyü przez współczynnik

α

według równania:

α=

2, 650

ρd
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Tablica 6.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartoĞü lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiąĪącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]
Przesiew, [% (m/m)]
WłaĞciwoĞü
AC16W
AC22W
KR3-KR6
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
31,5
100
22,4
100
90
100
16
90
100
2
10
50
10
50
0,063
2,0
12,0
2
11,0
ZawartoĞü lepiszcza, minimum*)
Bmin3,0
Bmin3,0
*)

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

α

według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 7. Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej, KR1 ÷ KR2
(projektowanie empiryczne) [65]
Warunki
zagĊszczania wg
Metoda i warunki badania
AC11W
AC16W
WłaĞciwoĞü
PN-EN
13108-20 [48]
ZawartoĞü wolnych
przestrzeni
Wolne przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
ZawartoĞü wolnych
przestrzeni
w
mieszance
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeĔ

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

Vmin3,0
Vmax6,0

Vmin3,0
Vmax6,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeĔ

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

VFBmin65
VFBmin80

VFBmin60
VFBmin80

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeĔ

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

VMAmin16

VMAmin16

PN-EN
12697-12
[35],
przechowywanie w 40°C z
ITSR80
ITSR80
jednym cyklem zamraĪania,
badanie w 15°C
Tablica 8.
Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej, przy
ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [65]
Warunki
zagĊszczania wg
Metoda i warunki badania
AC16W
AC22W
WłaĞciwoĞü
PN-EN
13108-20 [48]
ZawartoĞü
wolnych C.1.3,ubijanie,
Vmin4,0
Vmin4,0
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmax7,0
Vmax7,0
przestrzeni
2×75 uderzeĔ
PN-EN 12697-22, metoda B
w
C.1.20,
OdpornoĞü
na
WTSAIR0,3
WTSAIR0,3
powietrzu,
PN-EN
13108-20,
wałowanie,
deformacje trwałe
PRD
PRDAIR5,0
AIR5,0
D.1.6,60oC, 10 000 cykli [38]
P98-P100
PN-EN
12697-12
[35],
OdpornoĞü na działanie C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C z jednym
ITSR80
ITS80
wody
2×25 uderzeĔ
cyklem zamraĪania,
badanie w 15°C
Tablica 9.
Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej, przy
ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne) [65]
OdpornoĞü
na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeĔ
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WłaĞciwoĞü
ZawartoĞü
przestrzeni

wolnych

Warunki
zagĊszczania wg
PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania

AC16P

AC22P

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeĔ

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

Vmin4,0
Vmax7,0

Vmin4,0
Vmax7,0

PN-EN 12697-22, metoda B
w
WTSAIR0,1
WTSAIR0,1
powietrzu,
PN-EN
13108-20,
P98-P100
PRDAIR3,0
PRDAIR3,0
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN
12697-12
[35],
OdpornoĞü na działanie C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C z jednym
ITSR80
ITSR80
wody
2×25 uderzeĔ
cyklem zamraĪania,
badanie w 15°C
Tablica 10.
Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej, przy
ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]
OdpornoĞü
deformacje trwałe

na

WłaĞciwoĞü
ZawartoĞü
przestrzeni

wolnych

OdpornoĞü
deformacje trwałe

na

C.1.20, wałowanie,

Warunki
zagĊszczania wg
PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania

AC16P

AC22P

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeĔ

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

Vmin3,0
Vmax7,0

Vmin3,0
Vmax7,0

WTSAIR0,3
PRDAIR5,0

WTSAIR0,3
PRDAIR5,0

ITSR80

ITSR80

Smin9000

Smin9000

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

OdpornoĞü na działanie
wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeĔ

SztywnoĞü

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B
w
powietrzu,
PN-EN
13108-20,
D.1.6,60oC, 10 000 cykli [38]
PN-EN
12697-12
[35],
przechowywanie w 40oC z jednym
cyklem zamraĪania,
badanie w 15oC
PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10oC, czĊstoĞü 10Hz

OdpornoĞü
na
C.1.20, wałowanie, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
kate-goria
İ6-115
İ6-115
zmĊczenie,
P98-P100
temp.10oC, czĊstoĞü 10Hz
nie niĪsza niĪ
Tablica 11.
Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej, przy
ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]
Warunki
zagĊszczania wg
Metoda i warunki badania
AC16P
AC22P
WłaĞciwoĞü
PN-EN
13108-20 [48]
ZawartoĞü
wolnych C.1.3,ubijanie,
Vmin4,0
Vmin4,0
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmax7,0
Vmax7,0
przestrzeni
2×75 uderzeĔ
C.1.20,
PN-EN 12697-22, metoda B
w
OdpornoĞü
na
WTSAIR0,1
wałowanie,
powietrzu,
PN-EN
13108-20, WTSAIR0,1
deformacje trwałe
PRDAIR3,0
PRDAIR3,0
P98-P100
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN
12697-12
[35],
przechowywanie w 40°C z jednym
OdpornoĞü na działanie C.1.1,ubijanie,
ITSR80
ITSR80
cyklem zamraĪania,
wody
2×25 uderzeĔ
badanie w 15°C
C.1.20,
PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
Smin11000
SztywnoĞü
Smin11000
wałowanie,
temp.10°C, czĊstoĞü 10Hz
P98-P100
OdpornoĞü
zmĊczenie,

na
kate-goria

C.1.20,
wałowanie,

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10°C, czĊstoĞü 10Hz
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nie niĪsza niĪ

P98-P100

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
MieszankĊ mineralno-asfaltową naleĪy wytwarzaü na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeĔ
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takĪe wstĊpne, powinno byü
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny byü okresowo sprawdzane. Kruszywo o róĪnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleĪy dodawaü odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleĪy przechowywaü w zbiorniku z poĞrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie Īądanej temperatury z dokładnoĞcią ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moĪe przekraczaü 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno byü wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturĊ właĞciwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byü wyĪsza o wiĊcej niĪ 30°C od
najwyĪszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniĪsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyĪsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpoĞrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 12. NajwyĪsza i najniĪsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
od 155 do 195
Asfalt 35/50
od 140 do 180
Asfalt 50/70
od 140 do 180
PMB 25/55-60
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewniü równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza siĊ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
miĊdzy sobą deklarowanych przydatnoĞci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właĞciwoĞci objĊtoĞciowe) z
zachowaniem braku róĪnic w ich właĞciwoĞciach.

5.4. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe (podbudowa lub stara warstwa Ğcieralna) pod warstwĊ wiąĪącą lub wyrównawczą z betonu
asfaltowego powinno byü na całej powierzchni:
ustabilizowane i noĞne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałoĞci luĨnego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podłoĪa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierównoĞci naleĪy przyjąü dane z pomiaru
równoĞci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równoĞü podłuĪna
jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne
[67]. W wypadku podłoĪa z warstwy starej nawierzchni, nierównoĞci nie powinny przekraczaü wartoĞci podanych w
tablicy 13.
Tablica 13.
Maksymalne nierównoĞci podłoĪa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą
4-metrową lub równowaĪną metodą) [65]
Maksymalna nierównoĞü podłoĪa
Klasa drogi
Element nawierzchni
pod warstwĊ wiąĪącą [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania

9

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza

10

G

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe,
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

10

Z, L, D

Pasy ruchu

12

A, S,
GP
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JeĪeli nierównoĞci są wiĊksze niĪ dopuszczalne, to naleĪy wyrównaü podłoĪe.
RzĊdne wysokoĞciowe podłoĪa oraz urządzeĔ usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny
byü zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoĪa powinien byü zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoĪa naleĪy usunąü. Dopuszcza siĊ pozostawienie oznakowania
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepnoĞci warstw wg punktu 5.7.
NierównoĞci podłoĪa (w tym powierzchniĊ istniejącej warstwy Ğcieralnej) naleĪy wyrównaü poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłoĪu łaty z materiału o mniejszej sztywnoĞci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naleĪy usunąü, a powstałe w ten sposób ubytki wypełniü materiałem o właĞciwoĞciach zbliĪonych do materiału
podstawowego (np. wypełniü betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia miĊdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoĪa
powinna byü w ocenie wizualnej chropowata.
JeĪeli podłoĪe jest nieodpowiednie, to naleĪy ustaliü, jakie specjalne Ğrodki naleĪy podjąü przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podłoĪu naleĪy wypełniü 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 podłoĪu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spĊkaĔ zmĊczeniowych lub spĊkaĔ poprzecznych
zaleca siĊ stosowanie membrany przeciwspĊkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecnoĞci
InĪyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodnoĞci właĞciwoĞci wyprodukowanej mieszanki z
receptą. W tym celu naleĪy zaprogramowaü otaczarkĊ zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym
produkowaü mieszankĊ. Do badaĔ naleĪy pobraü mieszankĊ wyprodukowaną po ustabilizowaniu siĊ pracy otaczarki.
Nie dopuszcza siĊ oceniania dokładnoĞci pracy otaczarki oraz prawidłowoĞci składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moĪliwą segregacjĊ kruszywa.
MieszankĊ wyprodukowaną po ustabilizowaniu siĊ pracy otaczarki naleĪy zgromadziü w silosie lub załadowaü
na samochód. Próbki do badaĔ naleĪy pobieraü ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą okreĞloną w PN-EN 12697-27
[39].
Na podstawie uzyskanych wyników InĪynier podejmuje decyzjĊ o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąĪącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uĞciĞlenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagĊszczania.
Odcinek próbny powinien byü zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InĪynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosiü co najmniej 500 m2, a długoĞü co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien uĪyü takich materiałów oraz sprzĊtu jakie zamierza stosowaü do wykonania warstwy.
Wykonawca moĪe przystąpiü do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InĪyniera technologii wbudowania i
zagĊszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie miĊdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałoĞci nawierzchni jest uzaleĪnione od zapewnienia połączenia miĊdzy warstwami i
ich współpracy w przenoszeniu obciąĪenia nawierzchni ruchem.
PodłoĪe powinno byü skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiĊkszenie połączenia miĊdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miĊdzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoĪa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoĪeniem warstwy wiąĪącej z betonu
asfaltowego powinno byü wykonane w iloĞci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy
czym:
zaleca siĊ stosowaü emulsjĊ modyfikowaną polimerem,
iloĞü emulsji naleĪy dobraü z uwzglĊdnieniem stanu podłoĪa oraz porowatoĞci mieszanki ; jeĞli mieszanka ma wiĊkszą
zawartoĞü wolnych przestrzeni, to naleĪy uĪyü wiĊkszą iloĞü lepiszcza do skropienia, które po ułoĪeniu warstwy
Ğcieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoĪa naleĪy wykonywaü równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza siĊ skrapianie rĊczne lancą w miejscach trudno dostĊpnych (np. Ğcieki uliczne) oraz przy
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleĪy
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zabezpieczyü przed zabrudzeniem. Skropione podłoĪe naleĪy wyłączyü z ruchu publicznego przez zmianĊ organizacji
ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoĪe powinno byü skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
MieszankĊ mineralno-asfaltową moĪna wbudowywaü na podłoĪu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byü zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
MieszankĊ mineralno-asfaltową asfaltową naleĪy wbudowywaü w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna byü niĪsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia moĪe byü niĪsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoĪa. Nie dopuszcza siĊ układania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniĪającym temperaturĊ mieszania i
wbudowania naleĪy indywidualnie okreĞliü wymagane warunki otoczenia.
Tablica 14.
Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiąĪącej lub wyrównawczej z
betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
w czasie robót
przed przystąpieniem do robót
Warstwa wiąĪąca
0
+2
Warstwa wyrównawcza

0

+2

WłaĞciwoĞci wykonanej warstwy powinny spełniaü warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. WłaĞciwoĞci warstwy AC [65]
ZawartoĞü
wolnych
Projektowana gruboĞü WskaĨnik zagĊszczenia
warstwy
[%]
przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar mieszanki
technologicznej [cm]
[%(v/v)]
AC11W, KR1÷KR2 E)
AC16W, KR1÷KR2 E)

4,0 ÷ 10,0
5,0 ÷ 10,0

 98
 98

3,0 ÷ 6,0
3,0 ÷ 6,0

AC16P, KR3÷KR6 E)
AC22P, KR3÷KR6 E)
AC16P, KR3÷KR4 F)

5,0 ÷ 10,0
7,0 ÷ 10,0
5,0 ÷ 10,0

 98
 98
 98

4,0 ÷ 7,0
4,0 ÷ 7,0
3,0 ÷ 7,0

AC22P, KR3÷KR4 F)
AC16P, KR5÷KR6 F)
AC22P, KR5÷KR6 F)

7,0 ÷ 10,0
5,0 ÷ 10,0
7,0 ÷ 10,0

 98
 98
 98

3,0 ÷ 7,0
4,0 ÷ 7,0
4,0 ÷ 7,0

E)

projektowanie empiryczne,
projektowanie funkcjonalne
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byü wbudowywana rozkładarką wyposaĪoną w układ
automatycznego sterowania gruboĞci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostĊpnych dla sprzĊtu dopuszcza siĊ wbudowywanie rĊczne.
GruboĞü wykonywanej warstwy powinna byü sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny byü równomiernie zagĊszczone ciĊĪkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naleĪy stosowaü walce drogowe stalowe gładkie z moĪliwoĞcią wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

F)

5.9. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne naleĪy wykonaü zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskaü wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoĞci, deklaracjĊ
zgodnoĞci, aprobatĊ techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonaü własne badania właĞciwoĞci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okreĞlone przez InĪyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaĔ Wykonawca przedstawia InĪynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą siĊ na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InĪyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez WykonawcĊ lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakoĞü materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnieĔ itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
okreĞlone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaü te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbĊdną starannoĞcią i w
wymaganym zakresie. Wyniki naleĪy zapisywaü w protokołach. W razie stwierdzenia uchybieĔ w stosunku do
wymagaĔ kontraktu, ich przyczyny naleĪy niezwłocznie usunąü.
Wyniki badaĔ Wykonawcy naleĪy przekazywaü InĪynierowi na jego Īądanie. InĪynier moĪe zdecydowaü o
dokonaniu odbioru na podstawie badaĔ Wykonawcy. W razie zastrzeĪeĔ InĪynier moĪe przeprowadziü badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badaĔ Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz iloĞci materiałów lub gruboĞci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równoĞci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnoĞci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakoĞci wykonania połączeĔ technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami InĪyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakoĞü materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnieĔ itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania okreĞlone w kontrakcie.
Wyniki tych badaĔ są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badaĔ na miejscu budowy zajmuje siĊ
InĪynier w obecnoĞci Wykonawcy. Badania odbywają siĊ równieĪ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porĊ
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bĊdzie przy nich obecny.
Rodzaj badaĔ kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaj badaĔ kontrolnych [65]
Lp.
Rodzaj badaĔ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
ZawartoĞü lepiszcza
Temperatura miĊknienia lepiszcza odzyskanego
GĊstoĞü i zawartoĞü wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
WskaĨnik zagĊszczenia a)
Spadki poprzeczne
RównoĞü
GruboĞü lub iloĞü materiału
ZawartoĞü wolnych przestrzeni a)
WłaĞciwoĞci przeciwpoĞlizgowe
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a)

do kaĪdej warstwy i na kaĪde rozpoczĊte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
moĪe zostaü zwiĊkszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Īe jeden z wyników badaĔ kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo Īądaü przeprowadzenia badaĔ kontrolnych dodatkowych.
InĪynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
czĊĞciowych ocenianego odcinka budowy. JeĪeli odcinek czĊĞciowy przyporządkowany do badaĔ kontrolnych nie moĪe
byü jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byü mniejszy niĪ 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzglĊdniane są wyniki badaĔ kontrolnych i badaĔ kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków czĊĞciowych.
Koszty badaĔ kontrolnych dodatkowych zaĪądanych przez WykonawcĊ ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraĪowe
Badania arbitraĪowe są powtórzeniem badaĔ kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwoĞci ze
strony InĪyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badaĔ).
Badania arbitraĪowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleĪne laboratorium, które nie wykonywało
badaĔ kontrolnych.
Koszty badaĔ arbitraĪowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyĞü
przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie badaĔ arbitraĪowych dotyczących zawartoĞci wolnych przestrzeni lub wskaĨnika
zagĊszczenia naleĪy złoĪyü w ciągu 2 miesiĊcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.
6.4. WłaĞciwoĞci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartoĞci odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoĞci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje siĊ wartoĞci dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzglĊdnia siĊ: rozrzut wystĊpujący przy pobieraniu próbek, dokładnoĞü metod badaĔ oraz
odstĊpstwa uwarunkowane metodą pracy.
WłaĞciwoĞci materiałów naleĪy oceniaü na podstawie badaĔ pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza siĊ
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. GruboĞü warstwy oraz iloĞü materiału
GruboĞü wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz iloĞü wbudowanego materiału na
okreĞloną powierzchniĊ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegaü od projektu o wartoĞci podane w
tablicy 17.
W wypadku okreĞlania iloĞci materiału na powierzchniĊ i Ğredniej wartoĞci gruboĞci warstwy z reguły naleĪy
przyjąü za podstawĊ cały odcinek budowy. InĪynier ma prawo sprawdzaü odcinki czĊĞciowe. Odcinek czĊĞciowy
powinien zawieraü co najmniej jedną dzienną działkĊ roboczą. Do odcinka czĊĞciowego obowiązują te same
wymagania jak do odcinka budowy.
Za gruboĞü warstwy lub warstw przyjmuje siĊ Ğrednią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeĔ
gruboĞci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku czĊĞciowym.
Tablica 17.
Dopuszczalne odchyłki gruboĞci warstwy oraz iloĞci materiału na okreĞlonej powierzchni, [%] [65]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa ACa)
A – ĝrednia z wielu oznaczeĔ gruboĞci oraz iloĞci
1. – duĪy odcinek budowy, powierzchnia wiĊksza niĪ 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawĊĪnikami, powierzchnia wiĊksza niĪ 1000
m2 lub
2. – mały odcinek budowy
B – Pojedyncze oznaczenie gruboĞci

 10
 15
 15

a)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Ğcieralna jest układana z opóĨnieniem, wartoĞü z wiersza B
odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartoĞü 25%, a
do łącznej gruboĞci warstw etapu 1 ÷ 15%
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6.4.2.2. WskaĨnik zagĊszczenia warstwy
ZagĊszczenie wykonanej warstwy, wyraĪone wskaĨnikiem zagĊszczenia oraz zawartoĞcią wolnych
przestrzeni, nie moĪe przekroczyü wartoĞci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kaĪdego pojedynczego
oznaczenia danej właĞciwoĞci.
OkreĞlenie gĊstoĞci objĊtoĞciowej naleĪy wykonywaü według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. ZawartoĞü wolnych przestrzeni w nawierzchni
ZawartoĞü wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie
rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie moĪe wykroczyü poza wartoĞci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiĊcej
niĪ 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni naleĪy badaü nie rzadziej niĪ co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. RównoĞü podłuĪna i poprzeczna
Do oceny równoĞci podłuĪnej warstwy wiąĪącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleĪy
stosowaü metodĊ z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaĪnej uĪyciu łaty i klina, mierząc
wysokoĞü przeĞwitu w połowie długoĞci łaty. Pomiar wykonuje siĊ nie rzadziej niĪ co 10 m. Wymagana równoĞü
podłuĪna jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi
publiczne [67].
Do oceny równoĞci poprzecznej warstwy wiąĪącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleĪy stosowaü
metodĊ z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaĪnej uĪyciu łaty i klina. Pomiar naleĪy
wykonywaü w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaĪdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niĪ co 10 m.
Wymagana równoĞü poprzeczna jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właĞciwoĞci warstwy asfaltowej
SzerokoĞü warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaĪdej jezdni, nie moĪe siĊ róĪniü od szerokoĞci projektowanej
o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
RzĊdne wysokoĞciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuĪnej i krawĊdziach, powinny byü
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie moĪe przekraczaü przedziału dopuszczalnych odchyleĔ.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róĪniü siĊ od dokumentacji projektowej o ± 5
cm.
Złącza podłuĪne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byü równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny byü w jednym poziomie.
Wygląd zewnĊtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byü jednorodny, bez spĊkaĔ, deformacji, plam
i wykruszeĔ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
JeĞli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceĔ, to Zamawiający moĪe w razie niedotrzymania
wartoĞci dopuszczalnych dokonaü potrąceĔ według zasad okreĞlonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
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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 podłoĪa,
dostarczenie materiałów i sprzĊtu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taĞmą asfaltową krawĊdzi urządzeĔ obcych i krawĊĪników,
rozłoĪenie i zagĊszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciĊcie krawĊdzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzĊtu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót okreĞlonych niniejszą SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbĊdne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)
1.

D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów wystĊpujących w niniejszej SST)
2.
PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartoĞci chlorków, dwutlenku wĊgla i
alkaliów w cemencie
3.
PN-EN 459-2
Wapno budowlane – CzĊĞü 2: Metody badaĔ
4.
PN-EN 932-3
Badania podstawowych właĞciwoĞci kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego
– Metoda przesiewania
6.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaĨnika płaskoĞci
7.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – WskaĨnik kształtu
8.
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartoĞci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
9.
PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 6: Ocena właĞciwoĞci
powierzchni – WskaĨnik przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Ocena zawartoĞci drobnych
cząstek – Badania błĊkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 10: Ocena zawartoĞci
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – Metody oznaczania
odpornoĞci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie
gĊstoĞci nasypowej i jamistoĞci
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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.

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

32.

PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagĊszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 5:
Oznaczanie zawartoĞci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –CzĊĞü 6:
Oznaczanie gĊstoĞci ziaren i nasiąkliwoĞci
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 7:
Oznaczanie gĊstoĞci wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 8:
Oznaczanie polerowalnoĞci kamienia
Badania właĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – CzĊĞü 1: Oznaczanie mrozoodpornoĞci
Badania właĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – CzĊĞü 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury miĊknienia – Metoda
PierĞcieĔ i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartoĞci wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałoĞci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałoĞci podczas magazynowania metodą pozostałoĞci na sicie
Badania chemicznych właĞciwoĞci kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 4: Oznaczanie podatnoĞci
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalnoĞci
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwoĞci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartoĞci parafiny – CzĊĞü 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornoĞci na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – CzĊĞü 1: Metoda RTFOT
Jw. CzĊĞü 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 6: Oznaczanie gĊstoĞci objĊtoĞciowej metodą
hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 8: Oznaczanie zawartoĞci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 11: OkreĞlenie powiązania pomiĊdzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 12: OkreĞlanie wraĪliwoĞci na wodĊ
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 36: Oznaczanie gruboĞci nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
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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

49.

PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.
58.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.
61.
62.

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

63.

PN-EN ISO 2592

lepkoĞciomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartoĞci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleĔ
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 – CzĊĞü 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – CzĊĞü 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – CzĊĞü 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
CzĊĞü 1: Badanie metodą PierĞcienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
CzĊĞü 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprĊĪystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornoĞci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwoĞci lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwoĞci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwoĞci modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepnoĞci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – CzĊĞü 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – CzĊĞü 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleĔ na drogach
publicznych, Warszawa 2008
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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 ĝCIERALNA
WG PN-EN
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót polegających na przebudowie chodnika w miejscowoĞci Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 382

1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej przez WykonawcĊ dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadziü Zakładową kontrolĊ
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.
WarstwĊ Ğcieralną z betonu asfaltowego moĪna wykonywaü dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreĞlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
Mieszanki o wymiarze D1), mm
ruchu
KR 1-2
AC5S, AC8S, AC11S
KR 3-4
AC8S, AC11S
1)

Podział ze wzglĊdu na wymiar najwiĊkszego kruszywa w mieszance.

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca siĊ z jednej lub kilku warstw słuĪących do przejmowania i rozkładania
obciąĪeĔ od ruchu pojazdów na podłoĪe.
1.4.2. Warstwa Ğcieralna – górna warstwa nawierzchni bĊdąca w bezpoĞrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okreĞlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróĪniające tĊ
mieszankĊ ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzglĊdu na najwiĊkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturĊ wzajemnie klinującą siĊ.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraĪony w procentach masy ziaren przechodzących przez okreĞlony
zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciąĪenie drogi ruchem samochodowym, wyraĪone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkoĞü ziaren kruszywa, okreĞlona 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 wiĊksza czĊĞü pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wiĊksza czĊĞü przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa siĊ z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany –
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS

beton asfaltowy do warstwy Ğcieralnej

PMB

polimeroasfalt,

D

górny wymiar sita (przy okreĞlaniu wielkoĞci ziaren kruszywa),

d

dolny wymiar sita (przy okreĞlaniu wielkoĞci ziaren kruszywa),

C

kationowa emulsja asfaltowa,

NPD

właĞciwoĞü uĪytkowa nie okreĞlana (ang. No Performance Determined; producent
moĪe jej nie okreĞlaü),

TBR

do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moĪe dostarczyü
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),

IRI

(International Roughness Index) miĊdzynarodowy wskaĨnik równoĞci,

MOP

miejsce obsługi podróĪnych.

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

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe
NaleĪy stosowaü asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moĪna stosowaü
inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
KR1 – KR2
AC5S,
AC8S, 50/701), 70/100
PMB 45/80-55,
AC11S
PMB 45/80-65
KR3 – KR4
AC8S, AC11S
50/70 1)
Nie zaleca siĊ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi poniĪej 28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie)
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Asfalty drogowe powinny spełniaü wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniaü wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Metoda
Lp.
WłaĞciwoĞci
badania
WŁAĝCIWOĝCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426 [21]
2

Temperatura miĊknienia

°C

3

Temperatura zapłonu,
°C
nie mniej niĪ
4
ZawartoĞü
składników
% m/m
rozpuszczalnych,
nie mniej niĪ
5
Zmiana masy po starzeniu (ubytek
% m/m
lub przyrost),
nie wiĊcej niĪ
6
Pozostała penetracja po starzeniu, %
nie mniej niĪ
7
Temperatura
miĊknienia
po °C
starzeniu, nie mniej niĪ
WŁAĝCIWOĝCI SPECJALNE KRAJOWE
8
ZawartoĞü parafiny,
%
nie wiĊcej niĪ
9
Wzrost temp. miĊknienia po °C
starzeniu, nie wiĊcej niĪ
10
Temperatura łamliwoĞci Fraassa, °C
nie wiĊcej niĪ
Tablica 4.
Wymaganie
podstawowe
Konsystencja
w poĞrednich
temperaturach eksploatacyjnych
Konsystencja
w
wysokich
temperaturach eksploatacyjnych

Kohezja

Rodzaj asfaltu
50/70
70/100
50-70

70-100

PN-EN 1427 [22]

46-54

43-51

PN-EN 22592 [62]

230

230

PN-EN 12592 [28]

99

99

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

0,8

PN-EN 1426 [21]

50

46

PN-EN 1427 [22]

48

45

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

2,2

PN-EN 1427 [22]

9

9

PN-EN 12593 [29]

-8

-10

Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
JedMetoda
WłaĞciwoĞü
nostka
45/80 – 55
45/80 – 65
badania
wymaganie
klasa
wymaganie
klasa
Penetracja
w 25°C

PN-EN
1426 [21]

0,1 mm

45-80

4

45-80

4

Temperatura
miĊknienia

PN-EN
1427 [22]

°C

 55

7

 65

5

J/cm2

 1 w 5°C

4

2 w 5°C

3

J/cm2

NPDa

0

NPDa

0

Siła
rozciągania
(mała prĊdkoĞü
rozciągania)
Siła
rozciągania
w 5°C (duĪa
prĊdkoĞü
rozciągania)

PN-EN
13589
[55]
PN-EN
13703
[57]
PN-EN
13587
[53]
PN-EN
13703
[57]
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StałoĞü konsystencji
(OdpornoĞü
na starzenie
wg
PN-EN
12607-1 lub 3 [31]
Inne
właĞciwoĞci

Wahadło Vialit
(meto-da
uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała
penetracja
Wzrost
temperatury
miĊknienia

J/cm2

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

°C

TBRb

1

TBRb

1

°C

5

2

5

2

0,1 mm

NPDa

0

NPDa

0

1

TBRb

1

4

 60

3

0

NPDa

0

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

Temperatura
zapłonu
Temperatura
łamliwoĞci

Wymagania
dodatkowe

PN-EN
13588
[54]

Nawrót
sprĊĪysty
w 25°C
Nawrót
sprĊĪysty
w 10°C

PN-EN
13398
[51]

Zakres
plastycznoĞci
StabilnoĞü
magazynowania. RóĪnica
temperatur
miĊknienia
StabilnoĞü
magazynowania. RóĪnica
penetracji

PN-EN
14023
[59] Punkt
5.1.9
PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1427 [22]
PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1426 [21]

%

Spadek temPN-EN
peratury miĊ12607-1
knienia
po
°C
TBRb
[31]
Wymagania
starzeniu wg
PN-EN
dodatkowe
PN-EN 12607
1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrót sprĊĪysty w 25oC
po
starzeniu
 50
wg
PN-EN PN-EN
12607-1 lub - 12607-1
[31]
3 [31]
%
Nawrót sprĊ- PN-EN
Īysty w 10°C 13398
po
starzeniu [51]
NPDa
wg
PN-EN
12607-1 lub 3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (właĞciwoĞü uĪytkowa nie okreĞlana)
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b

TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Składowanie asfaltu drogowego powinno siĊ odbywaü w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposaĪonych w system grzewczy poĞredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byü izolowany termicznie, posiadaü automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien byü magazynowany w zbiorniku wyposaĪonym w system grzewczy poĞredni z
termostatem kontrolującym temperaturĊ z dokładnoĞcią ± 5°C. Zaleca siĊ wyposaĪenie zbiornika w mieszadło. Zaleca
siĊ bezpoĞrednie zuĪycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleĪy unikaü wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaü niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róĪnego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.

2.3. Kruszywo
Do warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego naleĪy stosowaü kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniaü
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – czĊĞü 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.
Składowanie kruszywa powinno siĊ odbywaü w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoĪe składowiska musi byü równe, utwardzone i
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno siĊ odbywaü w silosach wyposaĪonych w urządzenia do aeracji.

2.4. ĝrodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepnoĞü (adhezjĊ) lepiszcza do kruszywa i odpornoĞü mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie
wody, naleĪy dobraü i zastosowaü Ğrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartoĞü
przyczepnoĞci okreĞlona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
ĝrodek adhezyjny powinien odpowiadaü wymaganiom okreĞlonym przez producenta.
Składowanie Ğrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreĞlonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeĔ i krawĊdzi
Do uszczelnienia połączeĔ technologicznych (tj. złączy podłuĪnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w róĪnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róĪnych materiałów lub połączenie warstwy
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleĪy stosowaü:
materiały termoplastyczne, jak taĞmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsjĊ asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
GruboĞü materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosiü:
nie mniej niĪ 10 mm przy gruboĞci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niĪ 15 mm przy gruboĞci warstwy technologicznej wiĊkszej niĪ 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreĞlonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawĊdzi naleĪy stosowaü asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza siĊ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąĪąca z warstwą Ğcieralną) naleĪy stosowaü kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje siĊ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
EmulsjĊ asfaltową moĪna składowaü w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleĪy nalewaü emulsji do opakowaĔ i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.

3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
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3.2. SprzĊt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleĪnoĞci od potrzeb, powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią
korzystania ze sprzĊtu dostosowanego do przyjĊtej metody robót, jak:
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równoĞci układanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gładkie,
lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzĊt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt naleĪy przewoziü w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umoĪliwiające poĞrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz naleĪy przewoziü w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien byü przewoĪony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umoĪliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moĪe byü transportowana w zamkniĊtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Īe nie bĊdą korodowały pod wpływem emulsji i nie bĊdą powodowały jej rozpadu.
Cysterny powinny byü wyposaĪone w przegrody. Nie naleĪy uĪywaü do transportu opakowaĔ z metali lekkich (moĪe
zachodziü wydzielanie wodoru i groĨba wybuchu przy emulsjach o pH  4).
MieszankĊ mineralno-asfaltową naleĪy dowoziü na budowĊ pojazdami samowyładowczymi w zaleĪnoĞci od postĊpu
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byü zabezpieczona przed ostygniĊciem i
dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaü utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemników uĪywanych do transportu mieszanki powinny byü czyste, a do zwilĪania tych powierzchni
moĪna uĪywaü tylko Ğrodki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankĊ.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InĪynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartoĞü lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7.
Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8 i 9.
Tablica 6.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartoĞü lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Ğcieralnej dla KR1-KR2 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
WłaĞciwoĞü
AC5S
AC8S
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
100
90
100
70
90
5,6
90
100
70
90
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2
0,125
0,063
ZawartoĞü lepiszcza, minimum*)

50
9
7,0
Bmin7,0

70
24
14

45
8
6
Bmin6,6

65
20
12,0

45
8
6
Bmin6,4

60
22
12,0

Tablica 7.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartoĞü lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Ğcieralnej dla KR3-KR4 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
WłaĞciwoĞü
AC8S
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
90
100
70
85
5,6
70
85
2
45
60
45
55
0,125
8
20
8
22
0,063
6
12,0
6
12,0
ZawartoĞü lepiszcza, minimum*)
Bmin6,4
Bmin6,2
*)

Minimalna zawartoĞü lepiszcza jest okreĞlona przy załoĪonej gĊstoĞci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeĪeli
stosowana mieszanka mineralna ma inną gĊstoĞü (ȡd), to do wyznaczenia minimalnej zawartoĞci lepiszcza podaną

wartoĞü naleĪy pomnoĪyü przez współczynnik

α

według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 8.
KR2 [65]
WłaĞciwoĞü

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

Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Ğcieralnej, przy ruchu KR1 ÷
Warunki
zagĊszczania wg
PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania

AC5S

AC8S

AC11S

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeĔ

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 uderzeĔ

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

VFBmin78
VFBmin89

VFBmin78
VFBmin89

VFBmin75
VFBmin89

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeĔ

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

VMAmin16

VMAmin16

VMAmin16

ITSR90

ITSR90

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
OdpornoĞü
na C.1.1,ubijanie,
jednym
cyklem ITSR90
działanie wody
2×25 uderzeĔ
zamraĪania,
badanie w 15°C
Tablica 9.
Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
KR4 [65]
Warunki
WłaĞciwoĞü
zagĊszczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN
13108-20 [48]
ZawartoĞü
wolnych C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni
2×50 uderzeĔ
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OdpornoĞü
deformacje trwałe

na

OdpornoĞü na działanie
wody

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeĔ

PN-EN 12697-22, metoda B
w
powietrzu,
PN-EN
13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN
12697-12
[35],
przechowywanie w 40°C z jednym
cyklem zamraĪania,
badanie w 15°C

WTSAIR0,30
PRDAIR5,0

WTSAIR0,30
PRDAIR5,0

ITSR90

ITSR90

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
MieszankĊ mineralno-asfaltową naleĪy wytwarzaü na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeĔ
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takĪe wstĊpne, powinno byü
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny byü okresowo sprawdzane. Kruszywo o róĪnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleĪy dodawaü odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleĪy przechowywaü w zbiorniku z poĞrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie Īądanej temperatury z dokładnoĞcią ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moĪe przekraczaü 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 byü wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała
temperaturĊ właĞciwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byü
wyĪsza o wiĊcej niĪ 30oC od najwyĪszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najniĪsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyĪsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpoĞrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 10. NajwyĪsza i najniĪsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewniü równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza siĊ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
miĊdzy sobą deklarowanych przydatnoĞci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właĞciwoĞci objĊtoĞciowe) z
zachowaniem braku róĪnic w ich właĞciwoĞciach.

5.4. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąĪąca lub stara warstwa Ğcieralna) pod warstwĊ Ğcieralną z
betonu asfaltowego powinno byü na całej powierzchni:
ustabilizowane i noĞne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałoĞci luĨnego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podłoĪa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierównoĞci naleĪy przyjąü dane z pomiaru
równoĞci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równoĞü podłuĪna
jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne
[67]. W wypadku podłoĪa z warstwy starej nawierzchni, nierównoĞci nie powinny przekraczaü wartoĞci podanych w
tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierównoĞci podłoĪa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4metrową lub równowaĪną metodą) [65]
Maksymalna nierównoĞü podłoĪa
pod warstwĊ Ğcieralną [mm]
Klasa drogi
Element nawierzchni
A, S,

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania

6
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GP

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza

8

G

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe,
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

8

Pasy ruchu

9

Z, L, D

JeĪeli nierównoĞci są wiĊksze niĪ dopuszczalne, to naleĪy wyrównaü podłoĪe.
RzĊdne wysokoĞciowe podłoĪa oraz urządzeĔ usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny
byü zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoĪa powinien byü zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoĪa naleĪy usunąü. Dopuszcza siĊ pozostawienie oznakowania
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepnoĞci warstw wg punktu 5.7.
NierównoĞci podłoĪa (w tym powierzchniĊ istniejącej warstwy Ğcieralnej) naleĪy wyrównaü poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłoĪu łaty z materiału o mniejszej sztywnoĞci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naleĪy usunąü, a powstałe w ten sposób ubytki wypełniü materiałem o właĞciwoĞciach zbliĪonych do materiału
podstawowego (np. wypełniü betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia miĊdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoĪa
powinna byü w ocenie wizualnej chropowata.
JeĪeli podłoĪe jest nieodpowiednie, to naleĪy ustaliü, jakie specjalne Ğrodki naleĪy podjąü przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podłoĪu naleĪy wypełniü 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 podłoĪu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spĊkaĔ zmĊczeniowych lub spĊkaĔ poprzecznych
zaleca siĊ stosowanie membrany przeciwspĊkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecnoĞci
InĪyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodnoĞci właĞciwoĞci wyprodukowanej mieszanki z
receptą. W tym celu naleĪy zaprogramowaü otaczarkĊ zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym
produkowaü mieszankĊ. Do badaĔ naleĪy pobraü mieszankĊ wyprodukowaną po ustabilizowaniu siĊ pracy otaczarki.
Nie dopuszcza siĊ oceniania dokładnoĞci pracy otaczarki oraz prawidłowoĞci składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moĪliwą segregacjĊ kruszywa.
MieszankĊ wyprodukowaną po ustabilizowaniu siĊ pracy otaczarki naleĪy zgromadziü w silosie lub załadowaü
na samochód. Próbki do badaĔ naleĪy pobieraü ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą okreĞloną w PN-EN 12697-27
[39].
Na podstawie uzyskanych wyników InĪynier podejmuje decyzjĊ o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uĞciĞlenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagĊszczania.
Odcinek próbny powinien byü zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InĪynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosiü co najmniej 500 m2, a długoĞü co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien uĪyü takich materiałów oraz sprzĊtu jakie zamierza stosowaü do wykonania warstwy Ğcieralnej.
Wykonawca moĪe przystąpiü do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InĪyniera technologii wbudowania i
zagĊszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie miĊdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałoĞci nawierzchni jest uzaleĪnione od zapewnienia połączenia miĊdzy warstwami i
ich współpracy w przenoszeniu obciąĪenia nawierzchni ruchem.
PodłoĪe powinno byü skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiĊkszenie połączenia miĊdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miĊdzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoĪa (np. z warstwy wiąĪącej asfaltowej), przed ułoĪeniem warstwy Ğcieralnej z
betonu asfaltowego powinno byü wykonane w iloĞci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2,
przy czym:
zaleca siĊ stosowaü emulsjĊ modyfikowaną polimerem,
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iloĞü emulsji naleĪy dobraü z uwzglĊdnieniem stanu podłoĪa oraz porowatoĞci mieszanki ; jeĞli mieszanka ma wiĊkszą
zawartoĞü wolnych przestrzeni, to naleĪy uĪyü wiĊkszą iloĞü lepiszcza do skropienia, które po ułoĪeniu warstwy
Ğcieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoĪa naleĪy wykonywaü równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza siĊ skrapianie rĊczne lancą w miejscach trudno dostĊpnych (np. Ğcieki uliczne) oraz przy
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleĪy
zabezpieczyü przed zabrudzeniem. Skropione podłoĪe naleĪy wyłączyü z ruchu publicznego przez zmianĊ organizacji
ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoĪe powinno byü skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
MieszankĊ mineralno-asfaltową moĪna wbudowywaü na podłoĪu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byü zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
MieszankĊ mineralno-asfaltową asfaltową naleĪy wbudowywaü w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna byü niĪsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moĪe byü niĪsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoĪa. Nie dopuszcza siĊ układania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniĪającym temperaturĊ mieszania i
wbudowania naleĪy indywidualnie okreĞliü wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
Warstwa Ğcieralna o gruboĞci  3 cm
0
+5
Warstwa Ğcieralna o gruboĞci < 3 cm

+5

+10

WłaĞciwoĞci wykonanej warstwy powinny spełniaü warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. WłaĞciwoĞci warstwy AC [65]
ZawartoĞü
wolnych
Projektowana
gruboĞü WskaĨnik zagĊszczenia
warstwy technologicznej [%]
przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar 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,

2,5÷4,5

 97

2,0÷5,0

3,0 ÷ 5,0

 98

2,0÷5,0

KR3-KR4

AC11S, KR3-KR4

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byü wbudowywana rozkładarką wyposaĪoną w układ
automatycznego sterowania gruboĞci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostĊpnych dla sprzĊtu dopuszcza siĊ wbudowywanie rĊczne.
GruboĞü wykonywanej warstwy powinna byü sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny byü równomiernie zagĊszczone ciĊĪkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naleĪy stosowaü walce drogowe stalowe gładkie z moĪliwoĞcią wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne naleĪy wykonaü zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].
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6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskaü wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoĞci, deklaracjĊ
zgodnoĞci, aprobatĊ techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonaü własne badania właĞciwoĞci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okreĞlone przez InĪyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaĔ Wykonawca przedstawia InĪynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą siĊ na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InĪyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez WykonawcĊ lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakoĞü materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnieĔ itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
okreĞlone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaü te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbĊdną starannoĞcią i w
wymaganym zakresie. Wyniki naleĪy zapisywaü w protokołach. W razie stwierdzenia uchybieĔ w stosunku do
wymagaĔ kontraktu, ich przyczyny naleĪy niezwłocznie usunąü.
Wyniki badaĔ Wykonawcy naleĪy przekazywaü zleceniodawcy na jego Īądanie. InĪynier moĪe zdecydowaü o
dokonaniu odbioru na podstawie badaĔ Wykonawcy. W razie zastrzeĪeĔ InĪynier moĪe przeprowadziü badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badaĔ Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz iloĞci materiałów lub gruboĞci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równoĞci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnoĞci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakoĞci wykonania połączeĔ technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami InĪyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakoĞü materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnieĔ itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania okreĞlone w kontrakcie.
Wyniki tych badaĔ są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badaĔ na miejscu budowy zajmuje siĊ
InĪynier w obecnoĞci Wykonawcy. Badania odbywają siĊ równieĪ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porĊ
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bĊdzie przy nich obecny.
Rodzaj badaĔ kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj badaĔ kontrolnych [65]
Lp.
Rodzaj badaĔ
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1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
1.1
ZawartoĞü lepiszcza
1.2
Temperatura miĊknienia lepiszcza odzyskanego
1.3
GĊstoĞü i zawartoĞü wolnych przestrzeni próbki
1.4
Warstwa asfaltowa
2
WskaĨnik zagĊszczenia a)
2.1
Spadki poprzeczne
2.2
RównoĞü
2.3
GruboĞü lub iloĞü materiału
2.4
ZawartoĞü wolnych przestrzeni a)
2.5
WłaĞciwoĞci przeciwpoĞlizgowe
2.6
a)
do kaĪdej warstwy i na kaĪde rozpoczĊte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
moĪe zostaü zwiĊkszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Īe jeden z wyników badaĔ kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo Īądaü przeprowadzenia badaĔ kontrolnych dodatkowych.
InĪynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
czĊĞciowych ocenianego odcinka budowy. JeĪeli odcinek czĊĞciowy przyporządkowany do badaĔ kontrolnych nie moĪe
byü jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byü mniejszy niĪ 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzglĊdniane są wyniki badaĔ kontrolnych i badaĔ kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków czĊĞciowych.
Koszty badaĔ kontrolnych dodatkowych zaĪądanych przez WykonawcĊ ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraĪowe
Badania arbitraĪowe są powtórzeniem badaĔ kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwoĞci ze
strony InĪyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badaĔ).
Badania arbitraĪowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleĪne laboratorium, które nie wykonywało
badaĔ kontrolnych.
Koszty badaĔ arbitraĪowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyĞü
przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie badaĔ arbitraĪowych dotyczących zawartoĞci wolnych przestrzeni lub wskaĨnika
zagĊszczenia naleĪy złoĪyü w ciągu 2 miesiĊcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.
6.4. WłaĞciwoĞci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartoĞci odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoĞci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje siĊ wartoĞci dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzglĊdnia siĊ: rozrzut wystĊpujący przy pobieraniu próbek, dokładnoĞü metod badaĔ oraz
odstĊpstwa uwarunkowane metodą pracy.
WłaĞciwoĞci materiałów naleĪy oceniaü na podstawie badaĔ pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza siĊ
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. GruboĞü warstwy oraz iloĞü materiału
GruboĞü wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz iloĞü wbudowanego materiału na
okreĞloną powierzchniĊ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegaü od projektu o wartoĞci podane w
tablicy 15.
W wypadku okreĞlania iloĞci materiału na powierzchniĊ i Ğredniej wartoĞci gruboĞci warstwy z reguły naleĪy
przyjąü za podstawĊ cały odcinek budowy. InĪynier ma prawo sprawdzaü odcinki czĊĞciowe. Odcinek czĊĞciowy
powinien zawieraü co najmniej jedną dzienną działkĊ roboczą. Do odcinka czĊĞciowego obowiązują te same
wymagania jak do odcinka budowy.
Za gruboĞü warstwy lub warstw przyjmuje siĊ Ğrednią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeĔ
gruboĞci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku czĊĞciowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki gruboĞci warstwy oraz iloĞci materiału na okreĞlonej powierzchni, [%] [65]
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Warunki oceny

Warstwa asfaltowa ACa)

A – ĝrednia z wielu oznaczeĔ gruboĞci oraz iloĞci
1. – duĪy odcinek budowy, powierzchnia wiĊksza niĪ 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawĊĪnikami, powierzchnia wiĊksza niĪ 1000
m2 lub
– warstwa Ğcieralna, iloĞü wiĊksza niĪ 50 kg/m2
2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa Ğcieralna, iloĞü wiĊksza niĪ 50 kg/m2

 10

B – Pojedyncze oznaczenie gruboĞci

 25

 15

a)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Ğcieralna jest układana z opóĨnieniem, wartoĞü z wiersza B
odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartoĞü 25%, a do
łącznej gruboĞci warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. WskaĨnik zagĊszczenia warstwy
ZagĊszczenie wykonanej warstwy, wyraĪone wskaĨnikiem zagĊszczenia oraz zawartoĞcią wolnych
przestrzeni, nie moĪe przekroczyü wartoĞci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kaĪdego pojedynczego
oznaczenia danej właĞciwoĞci.
OkreĞlenie gĊstoĞci objĊtoĞciowej naleĪy wykonywaü według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. ZawartoĞü wolnych przestrzeni w nawierzchni
ZawartoĞü wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, okreĞlona w tablicy 13, nie moĪe wykroczyü
poza wartoĞci dopuszczalne wiĊcej niĪ 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni naleĪy badaü nie rzadziej niĪ co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. RównoĞü podłuĪna i poprzeczna
Pomiary równoĞci podłuĪnej naleĪy wykonywaü w Ğrodku kaĪdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równoĞci podłuĪnej warstwy Ğcieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyĪszych klas naleĪy
stosowaü metodĊ pomiaru umoĪliwiającą obliczanie wskaĨnika równoĞci IRI. WartoĞü IRI oblicza siĊ dla odcinków o
długoĞci 50 m. Dopuszczalne wartoĞci wskaĨnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okreĞlono w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne [67].
Do oceny równoĞci podłuĪnej warstwy Ğcieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów
naleĪy stosowaü metodĊ z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaĪnej, mierząc wysokoĞü
przeĞwitu w połowie długoĞci łaty. Pomiar wykonuje siĊ nie rzadziej niĪ co 10 m. Wymagana równoĞü podłuĪna jest
okreĞlona przez wartoĞü odchylenia równoĞci (przeĞwitu), które nie mogą przekroczyü 6 mm. Przez odchylenie
równoĞci rozumie siĊ najwiĊkszą odległoĞü miĊdzy łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartoĞci wskaĨnika równoĞci IRI warstwy Ğcieralnej nawierzchni drogi
klasy G i dróg wyĪszych klas nie powinny byü wiĊksze niĪ podane w tablicy 23. Badanie wykonuje siĊ według
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym Ğladzie koła.
Tablica 16.
Dopuszczalne wartoĞci wskaĨnika równoĞci podłuĪnej IRI warstwy Ğcieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego [65]
wskaĨnika
IRI
Klasa drogi
Element nawierzchni
WartoĞci
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i  2,9
A, S
wyłączania
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
 3,7
G

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

 4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartoĞü odchylenia równoĞci podłuĪnej warstwy Ğcieralnej
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna byü wiĊksza niĪ 8 mm. Badanie wykonuje siĊ według procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.
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Do oceny równoĞci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleĪy stosowaü
metodĊ z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaĪnej uĪyciu łaty i klina. Pomiar naleĪy
wykonywaü w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaĪdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niĪ co 10 m.
Wymagana równoĞü poprzeczna jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartoĞü odchylenia równoĞci poprzecznej warstwy Ğcieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna byü wiĊksza niĪ podana w tablicy 17. Badanie wykonuje
siĊ według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne wartoĞci odchyleĔ równoĞci poprzecznej warstwy Ğcieralnej wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego [65]
WartoĞci odchyleĔ równoĞci
Klasa drogi
Element nawierzchni
poprzecznej [mm]
A, S
GP

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

6

G

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

8

Z, L, D

Pasy ruchu

9

8

6.4.2.6. WłaĞciwoĞci przeciwpoĞlizgowe
Przy ocenie właĞciwoĞci przeciwpoĞlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyĪszych klas powinien byü
okreĞlony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poĞlizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje siĊ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niĪ co 50 m na nawierzchni
zwilĪanej wodą w iloĞci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien byü przeliczany na wartoĞü przy 100% poĞlizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właĞciwoĞci przeciwpoĞlizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za
miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje siĊ róĪnicĊ wartoĞci Ğredniej E(ȝ) i odchylenia standardowego D: E(ȝ) – D.
DługoĞü odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna byü wiĊksza niĪ 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym
odcinku nie powinna byü mniejsza niĪ 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie moĪna
wykonaü pomiarów z prĊdkoĞcią 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyĪowania, niektóre łącznice), poszczególne
wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny byü niĪsze niĪ 0,47, przy prĊdkoĞci pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartoĞci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są okreĞlone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne [67].
JeĪeli warunki atmosferyczne uniemoĪliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien byü on
zrealizowany z najmniejszym moĪliwym opóĨnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartoĞci miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny byü mniejsze
niĪ podane w tablicy 18. W wypadku badaĔ na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyĪowaĔ poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny byü niĪsze niĪ 0,44, przy prĊdkoĞci
pomiarowej 30 km/h.
Tablica 18.
Dopuszczalne wartoĞci miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego [65]
Miarodajny współczynnik tarcia przy
zablokowanej
opony
prĊdkoĞci
Klasa drogi
Element nawierzchni
wzglĊdem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
 0,37
A, S
 0,44
Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie łącznic

0,36
Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
utwardzone
pobocza
GP, G, Z
6.4.2.7. Pozostałe właĞciwoĞci warstwy asfaltowej
SzerokoĞü warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaĪdej jezdni, nie moĪe siĊ róĪniü od szerokoĞci projektowanej
o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
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RzĊdne wysokoĞciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuĪnej i krawĊdziach, powinny byü
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie moĪe przekraczaü przedziału dopuszczalnych odchyleĔ.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róĪniü siĊ od dokumentacji projektowej o ± 5
cm.
Złącza podłuĪne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byü równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny byü w jednym poziomie.
Wygląd zewnĊtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byü jednorodny, bez spĊkaĔ, deformacji, plam
i wykruszeĔ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
JeĞli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceĔ, to Zamawiający moĪe w razie niedotrzymania
wartoĞci dopuszczalnych dokonaü potrąceĔ według zasad okreĞlonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoĪa,
dostarczenie materiałów i sprzĊtu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taĞmą asfaltową krawĊdzi urządzeĔ obcych i krawĊĪników,
rozłoĪenie i zagĊszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciĊcie krawĊdzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzĊtu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót okreĞlonych niniejszą OST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbĊdne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.

D-M-00.00.00

Wymagania ogólne
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10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów wystĊpujących w niniejszej SST)
2.
PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartoĞci chlorków, dwutlenku
wĊgla i alkaliów w cemencie
3.
PN-EN 459-2
Wapno budowlane – CzĊĞü 2: Metody badaĔ
4.
PN-EN 932-3
Badania podstawowych właĞciwoĞci kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
6.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaĨnika płaskoĞci
7.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 4: Oznaczanie
kształtu ziaren – WskaĨnik kształtu
8.
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartoĞci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia
lub łamania kruszyw grubych
9.
PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 6: Ocena
właĞciwoĞci powierzchni – WskaĨnik przepływu kruszywa
10.

PN-EN 933-9

Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Ocena zawartoĞci
drobnych cząstek – Badania błĊkitem metylenowym

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 10: Ocena
zawartoĞci drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – Metody
oznaczania odpornoĞci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie
gĊstoĞci nasypowej i jamistoĞci
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagĊszczonego wypełniacza

15.

PN-EN 1097-5

Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 5:
Oznaczanie zawartoĞci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –CzĊĞü 6:
Oznaczanie gĊstoĞci ziaren i nasiąkliwoĞci
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 7:
Oznaczanie gĊstoĞci wypełniacza – Metoda piknometryczna

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.

PN-EN 1426

22.

PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 8:
Oznaczanie polerowalnoĞci kamienia
Badania właĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – CzĊĞü 1: Oznaczanie mrozoodpornoĞci
Badania właĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – CzĊĞü 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury miĊknienia –
Metoda PierĞcieĔ i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartoĞci wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałoĞci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałoĞci podczas magazynowania metodą pozostałoĞci na
sicie
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Badania chemicznych właĞciwoĞci kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 4: Oznaczanie
podatnoĞci wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie
wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalnoĞci
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwoĞci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartoĞci parafiny – CzĊĞü 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornoĞci na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – CzĊĞü 1: Metoda RTFOT
Jw. CzĊĞü 3: Metoda RFT

25.
26.

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

27.
28.
29.
30.

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

31.

PN-EN 12607-1

32.

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

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 27: Pobieranie próbek

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.

PN-EN 12847

43.

PN-EN 12850

44.

PN-EN 13043

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.

PN-EN 13108-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 36: Oznaczanie gruboĞci nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji
asfaltowych lepkoĞciomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartoĞci pH emulsji
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleĔ
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 – CzĊĞü 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – CzĊĞü 1: Beton Asfaltowy

48.

PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – CzĊĞü 20: Badanie typu

49.

PN-EN 13179-1

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
bitumicznych – CzĊĞü 1: Badanie metodą PierĞcienia i Kuli

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 6: Oznaczanie gĊstoĞci objĊtoĞciowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 8: Oznaczanie zawartoĞci wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 11: OkreĞlenie powiązania pomiĊdzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 12: OkreĞlanie wraĪliwoĞci na wodĊ
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – CzĊĞü 22: Koleinowanie
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Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – CzĊĞü 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprĊĪystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornoĞci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwoĞci lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwoĞci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwoĞci modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepnoĞci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.

PN-EN 13703

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji

58.

PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.
61.
62.

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

63.

PN-EN ISO 2592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – CzĊĞü 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – CzĊĞü 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleĔ na drogach
publicznych, Warszawa 2008
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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