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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1.

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.04
D.02.00.00
D.02.01.01
D.03.00.00
D.03.01.01
D.03.02.01
D.04.00.00
D.04.02.01
D.04.04.02
D.04.08.04
D.05.00.00
D.05.03.05a
D.05.03.05b
D.08.00.00
D.08.05.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
Rozbiórka przepustów i ścieku z elementów betonowych
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Przepust pod koroną drogi gminnej
Kanalizacja deszczowa – studzienka wlotowa
PODBUDOWY
Warstwa odcinająca
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Wyrównanie podbudowy tłuczniem
NAWIERZCHNIE
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-EN
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wg PN-EN
ELEMENTY ULIC
Ściek

1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.4. InŜynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie
kontraktem.
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
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1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.20. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.21. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.22. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym)
istniejącego połączenia
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1.4.25. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.26. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.32. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanych oraz zgodność z ustaleniami projektowymi, ST i
poleceniami InŜyniera.
1.5.2. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w
pasie drogowym” – stanowiącej zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12
listopada 1992r. Dz.U. nr 97 poz. 485.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka drogi, na którym prowadzone są
roboty.
1.5.3. Do robót Wykonawca moŜe przystąpić po:
- przekazaniu placu budowy / terenu robót przez Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy
- zainstalowaniu tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające, akceptowane przez InŜyniera, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
2. MATERIAŁY
Wszelkie materiały, na które nie ma polskiej normy (PN lub BN), stosowane do wykonywania robót
muszą posiadać dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pt. „Świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym”.
3. SPRZĘT
Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie i wyposaŜony w ostrzegawcze sygnały
świetlno-błyskowe barwy Ŝółtej samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odległości co najmniej 150m przy
dobrej przejrzystości powietrza.
4. TRANSPORT
UŜywane środki transportowe muszą być sprawne technicznie. Środki transportowe poruszające się w
obrębie korony drogi muszą posiadać lampy ostrzegawcze jak w p.3.
Ilość środków transportowych powinna zabezpieczać ciągłość robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca powinien opracować projekt organizacji robót i harmonogram budowy uwzględniający
wszystkie warunki realizacji robót. W czasie wykonywania robót naleŜy ściśle przestrzegać obowiązujących
reŜimów technologicznych. O wykonawstwie robót w warunkach odbiegających od normowych i w zakresie oraz
ilości odbiegających od załoŜonych, decyduje Zamawiający. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych
robót, ich zgodność z projektem, normami, specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Program Zapewnienia Jakości, który
powinien zawierać w szczególności:
- organizację wykonania robót, w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie
z oznakowaniem drogi, bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów oraz prowadzenia robót,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót,
- sposoby postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Powinien prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju, miejscu i
terminie ich wykonania.
6.3. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt.
W przypadku, gdy wyniki badań wykaŜą, Ŝe wyniki przedstawione przez Wykonawcę są niewiarygodne, to
InŜynier moŜe polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych badań lub oprzeć się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i ST.
6.4. Wymagania ogólne w sprawie badań i pomiarów.
a) badania, kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót, realizowane przez Wykonawcę przy
udziale przedstawiciela nadzoru,
b) pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót, polegające na sprawdzeniu na bieŜąco
przez nadzór jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności wykonywanych robót z
projektem i wymogami ST,
c) badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót- dokonuje nadzór wspólnie z Wykonawcą.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy i księga obmiarów.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy/ zapisy naleŜy prowadzić w dwóch
egzemplarzach tj. oryginał + kopia. Dokumenty te winny znajdować się na budowie.
6.5.2. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań powinny być gromadzone w formie uzgodnionej z InŜynierem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz wyliczeniu rzeczywistych ilości
wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar
robót powinien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których
konieczność wykonania została uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy Wykonawcą i Nadzorem.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie / w warunkach kontraktu/.
Wyniki obmiaru naleŜy porównać z dokumentacją projektowo – kosztorysową w celu określenia róŜnic w ilości
robót, materiałów oraz naleŜnościach. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do dziennika budowy.
7.2. Obmiary powinny być przeprowadzone przed końcowym i częściowymi odbiorami robót a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót naleŜy dokonywać zgodnie z Instrukcją DP-T14. Rodzaje odbiorów przewidzianych przy
realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej ST.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera projektu. Wyniki odbioru naleŜy udokumentować wpisem do dziennika
budowy.
8.2 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜytego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.3 Odbiór ostateczny robót
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz poprawności operatu kolaudacyjnego.
Operat kolaudacyjny przygotowuje Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Instrukcji DP-T14 oraz ST i Ŝyczeniem
odbierającego.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem.
8.4. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą
pozycją kosztorysową.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie i powinien być
uwzględniony w cenie kontraktowej.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące robót
związanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:
a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
−
−
−
−
−
−
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4. TRANSPORT
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia
zakresu robót moŜne odbywać się dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia InŜyniera, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków
Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe
przekraczać 500 m.
Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy drogowej,
a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od
jego konfiguracji.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej.
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane przekazane
przez Zamawiającego.
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.
Usunięcie 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 krawędzi jezdni i pobocza
wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót),.
Do wyznaczania krawędzi wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy
stosować w przypadku wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
-

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie lub ha (hektar) odtwarzanej
powierzchni placu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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4.
5.
6.
7.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 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 PRZEPUSTÓW I ŚCIEKU Z ELEMENTÓW
BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
− przepustów betonowych o średnicy fi 30cm,
− ścieku z elementów betonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
−
−
−
−

Do wykonania robót związanych z rozbiórką przepustu moŜna uŜyć:
ładowarki,
samochody cięŜarowe,
młoty pneumatyczne,
koparki lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe przepustu obejmują:
− odkopanie przepustu,
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem
prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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− demontaŜu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym
usunięciu ław, względnie ostroŜnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
załoŜeniu ponownego ich wykorzystania,
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia (z zaprawy, kawałków betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.
Roboty rozbiórkowe ścieku obejmują:
− odsłonięcie ścieku,
− demontaŜu prefabrykowanych elementów ścieku z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu
ław, względnie ostroŜnego rozebrania przy załoŜeniu ponownego ich wykorzystania,
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia i ich posortowania.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce wskazane przez InŜyniera.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce przepustu znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane wykopy
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich
wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką przepustów i ich elementów oraz ścieku jest - m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania robót dla rozbiórki przepustu obejmuje:
odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
rozebranie elementów przepustu,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12,
uporządkowanie terenu rozbiórki.
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania robót dla rozbiórki ścieków obejmuje:
odsłonięcie ścieku,
ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupełnienie i wyrównanie podłoŜa,
załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
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.
8.

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

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta 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
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym
i kwadratowym
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują
wykonanie koryta pod:
- konstrukcję nawierzchni,
- korytka ściekowe.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.5.

Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.

1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is =
gdzie:
ρd ρds -

ρd
ρ ds

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988 , słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.8. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

U=
gdzie:
d60 d10 -

d 60
d 10

średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

I0 =

E2
E1

gdzie:
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Roboty związane z wykopami naleŜy wykonać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak teŜ w czasie odspajania i
transportu.
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w p. 3 ST D-02.00.01.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa
korpusu

Minimalna wartość Is dla:
kategoria ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

0,97

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi.
Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający szybki odpływ
wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie
postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a)
sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu..
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkładzie,
rekultywację terenu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8.
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
9.
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
11. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie.
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D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D - 03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI GMINNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
(przedłuŜeniem):
− przepustu z rur betonowych Wipro fi 50cm,
− przepustu z rur betonowych Wiaro fi 40cm,
− ścianek czołowych jako samodzielnych elementów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której
po zmontowaniu na budowie, moŜna wykonać przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów
prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust Ŝelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na
obciąŜenie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym moŜna wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciąŜenie
pionowe i poziome oraz fundament łuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub Ŝelbetowych.
1.4.10. Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do
osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i
częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu,
równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, słuŜące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i
podtrzymania stoków nasypu.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą ST jest:
−

beton C12/15, który musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250:
− nasiąkliwość nie większa niŜ 4 %,
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

− stal stosowana
Do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom PN-H93215
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody InŜyniera.
− materiał na ławę fundamentowe,
Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712,
− materiały izolacyjne,
Do izolowania naleŜy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta takie jak:
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM,
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177,
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,
− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne
za zgodą InŜyniera.
− deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251.
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
− gwoździe wg BN-87/5028-12,
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M82010,
− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom
określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez InŜyniera.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji InŜyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− koparki do wykonywania wykopów głębokich,
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
− Ŝurawi samochodowych,
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− betoniarek,
− innego sprzętu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250.
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 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 InŜynierem,
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub ST,
− czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, ST lub
wskazówek InŜyniera.
5.3. Roboty ziemne
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, ST i zaleceń
InŜyniera. W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na:
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów,
− stosowaniu ścianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały
zaakceptowane przez InŜyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie moŜe
przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.
Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować mieszankę klińcowi-tłuczniową.
Zasypkę nad przepustem naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub ST.
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-02205.
5.4. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zaleŜności od rodzaju materiału uŜytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z
wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”.
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie ± 5 cm ,
b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.
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RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować
spiętrzenia wody w przepuście.
5.6. Roboty betonowe
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250.
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowodoświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym
wyŜarzonym o średnicy nie mniejszej niŜ 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyŜ) albo stosować spawanie.
Zbrojenie musi zachować dokładne połoŜenie w czasie betonowania. NaleŜy stosować podkładki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez
InŜyniera.
Sprawdzeniu podlegają:
− średnice uŜytych prętów,
− rozstaw prętów - róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
− rozstaw strzemion nie powinien róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ ± 2 cm,
− róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm,
− otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,
− powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczania.
Przy wykonaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań drewnianych i ew. BN73/9081-02 dla - stalowych.
Deskowanie powinno powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ.
Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i
moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5o C. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5o C, jednak wymaga to zgody
InŜyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InŜyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moŜe nastąpić po
osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.
5.7. Izolacja przepustów
Przed ułoŜeniem izolacji, powierzchnie izolowane naleŜy zagruntować np. przez:
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera.
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować lepikiem
bitumicznym na gorąco i ułoŜyć izolację z papy asfaltowej.
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera. Elementy nie
pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251.
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250
Lp.

Rodzaj badania

1

Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wiązania
- stałości objętości
- obecności grudek
1.2. Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartość pyłów mineralnych
- zawartości zanieczyszczeń
obcych
- wilgotności
1.3. Badanie wody

2

3

Metoda badania wg Termin lub częstość badania
PN-B-19701

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13

kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii

PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

kaŜdej dostarczonej partii
bezpośrednio przed uŜyciem
przy rozpoczęciu robót oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń

PN-B-32250

1.4. Badanie dodatków
i domieszek
Badania mieszanki betonowej
- urabialności
- konsystencji
- zawartości powietrza w
mieszance betonowej
Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości
na ściskanie na próbkach
3.2. Badania nieniszczące
betonu w konstrukcji
3.3. Badanie nasiąkliwości

Instrukcja ITB 206/77

PN-88/B-06250

PN-88/B-06250
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-06250

3.4. Badanie odporności na
działanie mrozu
PN-B-06250
3.5. Badanie przepuszczalności
wody

bezpośrednio przed uŜyciem
kaŜdej dostarczonej partii

przy rozpoczęciu robót
przy proj.recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz 2
razy na zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz
po wykonaniu kaŜdej partii
betonu
w przypadkach technicznie
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000m3 betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
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niŜ raz na 5000 m3 betonu
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją
projektową.
6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej
−
−
−
−
−

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić:
rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy,
usytuowanie ławy w planie,
rzędne wysokościowe,
grubość ławy,
zgodność wykonania z dokumentacją projektową.

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych
−
−
−
−

Elementy prefabrykowane naleŜy sprawdzać w zakresie:
kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej),
wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2 i
5.7).

6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu
5.10.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 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 ścianki czołowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−
−
−
−

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,
wykonanie deskowania,
montaŜ konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi,
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
umocnienie wlotów i wylotów,
uporządkowanie terenu,
wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopów,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ścianki czołowej w przypadku ścianki betonowej:
− ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie,
− ew. zbrojenie elementów betonowych,
− betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaŜ elementów z prefabrykatów,:
− wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,
− zasypka ścianki czołowej,
− ew. umocnienie wlotu i wylotu,
− uporządkowanie terenu,
− wykonanie pomiarów i badań 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. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg
własności fizyczno-mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych z betonu
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykły
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za
pomocą młotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
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20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

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
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

36. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40. BN-69/7122-11
41. BN-74/8841-19
42. BN-73/9081-02

Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
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 liściasta ogólnego przeznaczenia
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Śruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie
aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Płyty pilśniowe 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

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 – 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA – STUDNIA
WLOTOWA
WYKONANIE STUDZIENKI WLOTOWEJ Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
Studzienkę zaprojektowano z bloczków cementowych murowanych na zaprawie cementowej. Pod
konstrukcję studni naleŜy wykonać podsypkę z pospółki lub Ŝwiru gr. 10cm i ławę z betonu C 16/20 gr. 15cm.
Na ławie z betonu naleŜy wykonać płytę denną. Na przygotowanej płycie dennej moŜna przystąpić do
murowania ścian studni z bloczków o szerokości 30cm. Ściany naleŜy murować na zaprawie cementowej z
dodatkiem środka uszczelniającego beton. W czasie murowania ścian naleŜy zamontować stopnie ze stali
Ŝebrowanej o śr. 16mm . Stopnie muszą wystawać min 12cm poza obrys ściany i wchodzić w ścianę na głębokość
20cm. Po wymurowaniu ściany od strony naziomu naleŜy izolować na zimno w formie dwukrotnego smarowania
Abizolem R+G.
Ściany od góry zostaną zwieńczone Ŝelbetową płyta stropową wylewana na mokro lub prefabrykowaną.
Płyta grubości 20cm musi być zbrojona podwójna siatka stali klasy AIII o średnicy 14mm w rozstawie 10*10 /cm/.
W czasie betonowania płyty stropowej naleŜy wytworzyć otwór o średnicy 60cm. Na płycie stropowej naleŜy
montować wpust Ŝeliwny klasy C 250.
Zasypanie wykopu wokół studni naleŜy przeprowadzić moŜliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien
być uŜyty piasek i grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie
naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Nasypywanie warstwy
gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu studni naleŜy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia
ścian studni.
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D - 04.00.00 PODBUDOWY
D - 04.02.01 WARSTWY ODCINAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstwy odcinającej stanowiącej część podbudowy pomocniczej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinającej jest piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinającej powinien spełniać wymagania normy PN-B11113 dla gatunku 1 i 2.
2.4. Składowanie kruszywa
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”.
Warstwy odcinająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa (piasku)
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie
z BN-77/8931-12.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej,
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub
odsączającej.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
30

Specyfikacje Techniczne

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7

Grubość warstwy

8

Zagęszczenie,
kruszywa

Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niŜ raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2
wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niŜ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej naleŜy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej naleŜy mierzyć łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
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Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2
cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy
od 1.
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
BN-64/8931-02 , nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p.
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1m2 warstwy odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

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

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

4.
5.

PN-B-11112
PN-B-11113

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
świr i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
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6.

BN-64/8931-02

7.
8.

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

Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków.
Dopuszcza się równieŜ stosowanie ŜuŜla jako materiału do wykonania podbudowy.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa
nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje przechodzące przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowić więcej niŜ 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa łamane

Lp.

1
2
3
4
5

6

7
8

Wyszczególnienie
Właściwości

Badania
według

Podbudowa
zasadnicza
od 2 do
10

pomocnicza
od 2
do 12

Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075
mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie
5
10
więcej niŜ
Zawartość ziarn nieforemnych
35
40
%(m/m), nie więcej niŜ
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej niŜ
1
1
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B- od 30 do od 30 do
70
70
04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niŜ
35
50
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej niŜ
30
35
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ
3
5
Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamraŜaNia, %(m/m), nie więcej niŜ

śuŜel

5

10

zasad- pomocnicza
nicza
od 2
od 2
do 10
do 12
5

10

-

-

PN-B-06714
-15
PN-B-06714
-15
PN-B-06714
-16

1

1

PN-B-04481

-

-

BN-64/8931
-01

40

50

PN-B-06714
-42

30

35

6

8

5

10

PN-B-06714
-18
PN-B-06714
-19
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9

10

11

2.3.3.

Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ
Zawartość
związków
siarki
w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niŜ
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

-

-

1

3

PN-B-06714
-37
PN-B-06714
-39

1

1

2

4

PN-B-06714
-28

80

60

80

60

PN-S-06102

120

-

120

-

Źródła materiałów

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Kierownika projektu.
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.
Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów.
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez
InŜyniera, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań
laboratoryjnych prowadzone przez InŜyniera wykaŜą zgodność cech materiałowych z wymaganiami.
Zatwierdzone źródło materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych i ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie
naleŜy stosować:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarki albo układarki do rozkładania materiału,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa kruszywa
naturalnego.
JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych
przez InŜyniera.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być
rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę naleŜy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego,
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać
w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco
przekazywane InŜynierowi.
6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i według zaleceń InŜyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
InŜyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej
leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.2. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nośność podbudowy
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 2,
− ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku
wnoś nie
mniejszym
niŜ, %

Wskaźnik
zagęszczenia
IS nie
mniejszy niŜ

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie
spręŜyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciąŜenia E1

od drugiego
obciąŜenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
38

Specyfikacje Techniczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości określonej w dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „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 naprawę podłoŜa,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłoŜenie mieszanki,
zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

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

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
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3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
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.
11.
12.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

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

22.
23.
24.
25.

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

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

28.
29.
30.

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

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świr i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
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 wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D - 04.08.04 WYRÓWNANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyrównaniem
nierówności podłoŜa tłuczniem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania
jej nierówności w profilu poprzecznym i podłuŜnym.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania wyrównania podbudowy klińcem
Materiałami stosowanymi do wyrównania podbudowy tłuczniem, naleŜy stosować materiały spełniające
wymagania określone w ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania wyrównania podbudowy tłuczniem powinien dysponować
sprzętem określonym w ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Transport tłucznia i klińca do wykonania wyrównania podbudowy powinien spełniać wymagania
określone w ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania tłuczniem
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Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona
z wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”pkt 5.
Powierzchnia podbudowy przewidziana do wyrównania, powinna zostać przed układaniem warstwy
wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7 cm. W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest
mniejsza od grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę naleŜy wzruszyć na taką
głębokość, aby wraz z przewidywaną warstwą wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej stabilność.
Prace pomiarowe powinny być wykonane w sposób umoŜliwiający wykonanie wyrównania podbudowy
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Po wytyczeniu wyrównania podbudowy naleŜy ustawić wzdłuŜ istniejącej podbudowy prowadnice w taki
sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczonym. Prowadnice
winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania
kruszywa.
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza
od największego wymiaru ziarna w kruszywie.
Warstwę wyrównawczą z tłucznia układa się według zasad określonych w OST D-04.04.04 „Podbudowa
z tłucznia kamiennego” pkt 5.
5.4. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z określonymi
zasadami w ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy podano w
ST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6.
6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania
powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w SST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady
ich odbioru są określone w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy klińcem obejmuje:
transport materiału na plac budowy,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
rozłoŜenie klińca,
rozłoŜenie kruszywa klinującego,
zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-06714-12

2.
3.
4.
5.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

6.

PN-B-06714-26

7.

PN-B-06714-42

8.
9.
10.

PN-B-11112
PN-S-96023
BN-64/8931-02

11.

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

1.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D – 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D - 05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
wg PN-EN
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem warstwy ścieralnej na pasie między płytami i obejmują:
a/ wytworzenie betonu asfaltowego 0/11 do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR 1-2, według PN-EN
13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy oraz WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010.
b/ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
c/ odbiór wykonanej nawierzchni.
1.4. Ogólne wymagania dotyczą
ące robót
Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna być wykonywana zgodnie z dokumentacją techniczną,
ustaleniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiednimi normami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
jakość wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania odnoś
śnie materiałłów niezbę
ędnych do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
0/11 dla ruchu KR 1-2
Materiały uŜyte do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego winny odpowiadać wymaganiom
obowiązujących norm:
a/ Lepiszcze asfaltowe
Do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralna dla ruchu KR1-2 naleŜy
stosować asfalt D 50/70 – według normy PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów
drogowych. KaŜda dostawa asfaltu musi być zaopatrzona w atest producenta, który naleŜy przedłoŜyć
Inspektorowi Nadzoru. W celu poprawienia przyczepności asfaltu drogowego do kruszywa naleŜy dodać środek
adhezyjny. Środek naleŜy stosować zgodnie z warunkami podanymi na świadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym. Najkorzystniejszym sposobem dozowania środka jest dodawanie go do asfaltu przy
pomocy automatycznego dozownika wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem
kruszywa w mieszalniku otaczarki.
Dopuszczalny czas ogrzewania asfaltu w maksymalnej temperaturze która dla asfaltu 50/70 wynosi 1800C
nie powinien przekraczać 6 godzin.
b/ Wypełniacz mineralny
Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych otaczanych na gorąco naleŜy stosować wypełniacz
spełniający wymagania określone w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz WT-1
Kruszywa 2010, Część 2, Tablica 3.3. Dopuszcza się stosowanie pyłów z odpylania kruszyw.
c/ Kruszywa mineralne
Do mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy stosować kruszywa według normy PN-EN 13043
„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach” oraz WT-1
Kruszywa 2010, Część 2 , tablice 3.1, 3.2
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Kruszywo powinno mieć jednorodne właściwości i składać się z ziaren wytrzymałych, mrozoodpornych,
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej
Recepta laboratoryjna określająca skład mieszanki mineralno-asfaltowej, opracowana przez Wykonawcę
powinna być dostarczona do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem produkcji mieszanki.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w wytwórni zapewniające utrzymanie
wymaganej jakości mieszanki oraz ciągłości układania warstw.
Poszczególne składniki mieszanki mineralnej powinny być dozowane wagowo, przy uŜyciu wagi
sterowane automatycznie z dokładnością ± 2,0 % w stosunku do wagi składnika.
Nie dopuszcza się sterowania ręcznego odwaŜania składników.
Wytwórnia powinna być wyposaŜona w specjalne zespoły zapewniające prawidłowe suszenie i podgrzanie
składników mieszanki. Przy wytwórni powinny znajdować się zbiorniki gotowej mieszanki zapewniające
moŜliwość składowania mieszanki.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna mieścić się w przedziale od 140 do 180o C dla
asfaltu 50/70.
2.3. Podstawowe wymagania dotyczące mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie ścieralnej.
Rodzaj mieszanki: beton asfaltowy 0/11 do warstwy ścieralnej dla ruchu KR 1-2.( AC 11 S )
Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych niezaleŜnie od wielkości ziaren kruszywa powinny się mieścić
wewnątrz granicznych krzywych uziarnienia. Wymiar najgrubszych ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 1/3
grubości wykonywanej warstwy po jej zagęszczeniu.
Tabela 1. Krzywe graniczne uziarnienia dla mieszanki mineralnej 0/11 do warstwy ścieralnej dla KR 1-2
Sito kwadratowe
mm

Przechodzi przez sito
%

16,0
11,2
8,0
2,0
0,125
0,063

100
90 - 100
70 - 90
30 - 55
8 - 20
5 - 12

Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin 5,6

Tabela 2. Wymagane właściwości betonu asfaltowego 0/11 do warstwy ścieralnej dla ruchu KR 1-2
Właściwość

Warunki
zagęszczenia
wg PN-EN 13108-20

Zawartość wolnych
przestrzeni

Metoda i warunki badania

C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.4

Wolne przestrzenie
wypełnione lepiszczem

C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.5

Zawartość wolnych
Przestrzeni w mieszance
mineralnej
Odporność na działanie
wody

C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.5

C.1.2, ubijanie
2x25 uderzeń

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 400 C
z jednym cyklem zamraŜania
badania w 150 C

Wymagania
dla AC 11 S

Vmin 1,0
Vmax 3,0
VFB min 75
VFB max 93
VMA min 14
ITSR 90
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3. SPRZĘT
3.1. Wytwórnia mieszanek bitumicznych.
Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliŜu prowadzonych robót lub w takiej odległości aby czas
transportu od załadunku do rozładunku nie przekraczał 2 godzin.
Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi
być wyposaŜona w urządzenia do automatycznego sterowania produkcją. Zaleca się, aby wytwórnia posiadała
zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki.
3.2. Ukłładarka
Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki o wydajności
skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej następujące wyposaŜenie:
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z załoŜoną niweletą oraz grubością
- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania.
3.3. Walce do zagę
ęszczania
Do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznych moŜna stosować następujące rodzaje walców
- walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie
- walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie
- walce ogumione cięŜkie o regulowanym ciśnieniu w oponach.
Walce muszą być wyposaŜone:
- w system zwilŜania walców przy uŜyciu płynów w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki
- w fartuchy osłonowe kół przy walcach ogumionych w celu utrzymania temperatury
- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań przy walcach wibracyjnych.
4. TRANSPORT
Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych moŜna uŜywać wyłącznie samochodów wywrotek.
Wewnętrzne powierzchnie skrzyni samochodów naleŜy spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym
przyklejanie się mieszanki.
Samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do układania mieszanki Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu
organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na
drodze.
5.1 Przygotowanie podłłożża
PodłoŜe pod warstwę asfaltową na całej powierzchni powinno być równe, nośne, czyste bez pozostałości
luźnego kruszywa. JeŜeli nierówności poprzeczne podłoŜa pod warstwę ścieralną są większe niŜ 9 mm mierzone
łata 4 m to naleŜy wyrównać podłoŜe. W celu lepszego połączenia układanej warstwy z podłoŜem naleŜy skropić
podłoŜe emulsją asfaltową według PN-EN 12808. Do łączenia warstw zaleca się stosowanie emulsji asfaltowych
szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu 70/100 lub twardszego w ilości 0,1-0,3 kg/m2 czystego
asfaltu. W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoŜa z warstwy niezwiązanej lub związanej
hydraulicznie naleŜy uŜyć emulsję wolnorozpadową. Do skropienia podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem naleŜy zastosować skropienie w ilości 0,3-0,7 kg/m2 czystego asfaltu.
5.2. Ukłładanie warstw nawierzchni
Układanie warstw nawierzchni powinno odbywać się w sposób zmechanizowany, przy uŜyciu układarek
zesterowaniem elektronicznym, płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania i urządzeniem do
podgrzewaniaukładarki. Sposób układania winien gwarantować otrzymanie warstw o jednolitym wyglądzie i
jednorodnych właściwościach. Przed rozpoczęciem pracy układarkę naleŜy podgrzać.
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoi, z jednostajną prędkością około
2m/min. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby zasobnik układarki nie pozostawał pusty.
NaleŜy dąŜyć do układania mieszanki na całą szerokość nawierzchni /przy zastosowaniu odpowiedniej szerokości
roboczej układarki/ lub dwóch układarek pracujących jedna za drugą w odstępie około 15m po to, aby uniknąć
powstawania zimnej spoiny podłuŜnej. JeŜeli nie da się uniknąć takiej spoiny, to przed przystąpieniem do
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układania przyległego pasa naleŜy spoinę przygotować przez odcięcie około 10 cm mieszanki ułoŜonej wzdłuŜ
spoiny i posmarowanie pionowej krawędzi asfaltem. Układanie nowego pasa naleŜy wykonywać tak, aby z obu
stron spoiny, warstwy przylegające były na jednym poziomie. Podobnie postępuje się z wykonaniem poprzecznego
połączenia sąsiednich działek roboczych.
Robocze spoiny podłuŜne w kolejnych warstwach bitumicznych powinny być przesunięte względem
siebie o co najmniej 15 cm, poprzeczne - co najmniej 1 m. W miejscach, gdzie nie jest moŜliwe układanie
mechanizowane, mieszanka moŜe być rozłoŜona ręcznie.
Przed ułoŜeniem nawierzchni stykające się z nią powierzchnie wszystkich urządzeń obcych powinny być
posmarowane asfaltem.
5.3. Zagę
ęszczanie warstw nawierzchni
Wymagane zagęszczenie warstw naleŜy uzyskać przy uŜyciu walców statycznych, ogumionych i
wibracyjnych. Co najmniej jeden z walców powinien być wyposaŜony w urządzenie do obcinania krawędzi
gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wybór rodzaju walców do zagęszczenia zaleŜy od grubości warstwy,
wymaganego stopnia zagęszczenia i wielkości produkcji otaczarki.
Sposób zagęszczania powinien zapewniać uzyskanie właściwego i jednorodnego zagęszczenia które dla
AC 11 S, dla ruchu KR 1-2 powinno być ≥ 98 % a zawartość wolnych przestrzeni powinna być w przedziale 1,04,0 % (v/v). Zagęszczanie zaleca się rozpoczynać przy temperaturze mieszanki około 130 stopni Celsjusza, aby
uniknąć spękań, które mogą wyniknąć przy wyŜszych temperaturach. Wałowanie na jezdniach o przekroju
daszkowym rozpoczyna się od krawędzi, przesuwając się pasem podłuŜnym w stronę osi jezdni. Na spadkach
jednostronnych - od niŜszej do wyŜszej krawędzi.
Na wałowaną warstwę naleŜy najeŜdŜać kołem napędowym w celu uniknięcia sfalowań nawierzchni.
Manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie na odcinku juŜ zagęszczonym. Jakikolwiek postój walców na
układanej warstwie jest zabroniony.
Zagęszczenie w miejscach niedostępnych dla walców naleŜy wykonać przy uŜyciu małych zagęszczarek.
Temperatura mieszanki dostarczanej na budowę powinna wynosić dla asfaltu D50/70 - od 140 do 1800 C.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne w czasie prowadzenia robót
Skład mieszanki powinien być określany codziennie na minimum jednej próbce pobranej
z wytwórni.
a/ Dopuszcza się odchyłkę zawartości asfaltu równą ± 0,5 % w stosunku do recepty laboratoryjnej.
Na kaŜdym odcinku, gdzie odchyłki wyznaczone na podstawie codziennych badań przekroczą 1,2 % - warstwa
będzie zerwana i wymieniona na koszt Wykonawcy.
b/ W zakresie uziarnienia kruszywa dopuszcza się następujące odchyłki od recepty laboratoryjnej:
- dla wypełniacza / poniŜej 0,063 mm / ± 3 %
- dla frakcji pozostającej na sicie 2 mm ± 8 % .
c/ Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moŜe przekroczyć od zaprojektowanej ± 2,0 %
c/ Kontrola temperatury
Kontrolę temperatury mieszanki naleŜy prowadzić dwukrotnie:
- na wytwórni
- na środku transportowym na budowie - bezpośrednio przed wyładowaniem do zasobnika układarki.
6.2. Wymagania dotyczą
ące zagę
ęszczenia
Zagęszczenie warstwy powinno być badane na co najmniej w dwóch próbkach z kaŜdej działki roboczej.
Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości
pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg. metody Marshalla i wyraŜonej w procentach.
Wskaźnik zagęszczenia dla warstwy ścieralnej na drodze o ruchu KR 1-2 nie powinien być mniejszy od 98 %.
6.3. Wymagania dotyczą
ące gruboś
ści warstwy nawierzchni.
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej 24 godzin po jej wykonaniu w co najmniej
dwóch losowo wybranych miejscach, na kaŜdej dziennej działce roboczej. Dopuszcza się tolerancję grubości
warstwy ± 10 % grubości.
6.4. Wymagania dotyczą
ące ukształłtowania sytuacyjno-wysokoś
ściowego warstw nawierzchni.
a/ Równość.
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Powierzchnia nawierzchni powinna być równa i ukształtowana zgodnie z dokumentacją techniczną.
Nierówności podłuŜne naleŜy mierzyć planografem w sposób ciągły. Nierówności poprzeczne mierzy się łatą co
100 m. Nierówności warstw nawierzchni dla ruchu KR 1-2 dla warstwy ścieralnej nie powinny przekraczać 9 mm.
b/ Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z projektem z tolerancją ± 0,5 %. Mierzy się je za pomocą łaty i
poziomicy co 50 m oraz w punktach głównych łuków.
c/ Rzędne wysokościowe warstw nawierzchni.
RóŜnice między rzędnymi wysokościowymi warstw nawierzchni a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm. Rzędne wysokościowe naleŜy sprawdzać co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach.
d/ Ukształtowanie osi warstw nawierzchni.
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5 cm.
PołoŜenie pozostałego asfaltu osi naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych punktach
rozmieszczanych co 50 m.
e/ Szerokość warstw nawierzchni.
Szerokość warstw nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy o określonej grubości. Obmiar robót polega na określeniu
faktycznego zakresu robót. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe nieprzewidziane,
których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary
prowadzone w czasie realizacji obiektu, jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas
odbioru.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy:
- uziarnienie mieszanek mineralno-bitumicznych
- zawartość lepiszcza
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni w próbce
- wskaźnik zagęszczenia
- równość nawierzchni
- spadki poprzeczne nawierzchni
- grubość
JeŜeli dokonane pomiary odbiegają od dopuszczalnych odchyłek to naleŜy dokonać potrąceń zgodnie z WT-2 p.
9. PODSTAWA PŁATNOŚ
ŚCI
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru zostanie opłacona według cen
jednostkowych za 1m2 warstwy nawierzchni o określonej grubości, określonych w kosztorysie ofertowym z
uwzględnieniem potrąceń za niewłaściwą grubość, skład, zagęszczenie, równość.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12591
2. PN-EN 13808
3. PN-EN 13043
4. PN-EN 933-1
5. PN-EN 933-10
6. PN-EN 12697-1

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach.
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania.
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek –
Uziarnienie wypełniaczy.
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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7. PN-EN 12697-2
8. PN-EN 12697-8
9. PN-EN 12697-10
10. PN-EN 12697-34
11. PN-EN 13108-1
12. BN-70/ 8931-09
13. BN-68/8931-04
14. WT-1
15. WT-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco- Część 10: Zagęszczalność
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco- Część 34: Badanie Marshalla
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i odkształcenia mas
mineralnobitumicznych.
Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.
Kruszywa 2010.Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach
Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
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D – 05.03.05b WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU
ASFALTOWEGO WG PN-EN
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5.
Na warstwę wyrównawczej z betonu asfaltowego dla dróg kategorii ruchu KR1-2 naleŜy zastosować
mieszankę betonu asfaltowego o wymiarze D mm AC11W.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.
1.4.2. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróŜniające tę
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub
6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 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 większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa się 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.
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1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
PMB
D
d
C
NPD
TBR
MOP

- beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej
- polimeroasfalt,
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent moŜe jej nie określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
- miejsce obsługi podróŜnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
NaleŜy stosować asfalty drogowe 50/70 wg PN-EN 12591, który powinien spełniać wymagania podane w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591
Lp.

Metoda
badania

Właściwości

Rodzaj
asfaltu
50/70

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura pięknienia

3

Temperatura zapłonu,
nie mniej niŜ
Zawartość
składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niŜ
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niŜ
Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niŜ
Temperatura mięknienia
po starzeniu, nie mniej niŜ
Zawartość parafiny,
nie więcej niŜ
Wzrost temp. mięknienia
po starzeniu, nie więcej niŜ
Temperatura
łamliwości
Fraassa, nie więcej niŜ

4

5

6
7
8
9
10

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50÷70

°C

PN-EN 1427 [22]

46÷54

°C

PN-EN 22592 [62]

230

% m/m

PN-EN 12592 [28]

99

% m/m

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

%

PN-EN 1426 [21]

50

°C

PN-EN 1427 [22]

48

%

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

°C

PN-EN 1427 [22]

9

°C

PN-EN 12593 [29]

-8
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych
w urządzenia do aeracji.
2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
2.5. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu
dostosowanego do przyjętej 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 równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport masy
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do
zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 2.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 3, - projektowanie
empirycznie.
Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wyrównawczej (projektowanie empirycznie)
Przesiew, [% (m/m)]
AC11W
KR1-KR2
od
do
100
90
100
60
85
30
55
6
25
3,0
8,0

Właściwość

Wymiar sita #, [mm]
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartość
lepiszcza,
Bmin4,6
minimum*)
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć
przez współczynnik α według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyrównawczej KR 1-2
(projektowanie empiryczne)

Właściwość
Zawartość
wolnych
przestrzeni
Wolne
przestrzenie

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

Metoda i warunki
badania

AC11W

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

Vmin3,0
Vmax6,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],

VFBmin65
VFBmin80
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wypełnione
lepiszczem
Zawartość
wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnej
Odporność na
działanie
wody

p. 5

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VMAmin14

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w
40°C z jednym cyklem
zamraŜania,
badanie w 25°C

ITSR80

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać
odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C
od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 4. W tej tablicy najniŜsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 4. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70

Temperatura mieszanki [°C]
od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe (podbudowa) pod warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
ustabilizowane i nośne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein.
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody.
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
–
–
–

5.5. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem.
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoŜa, przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego powinno być
wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2.
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Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się
skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych
w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na przygotowanym podłoŜu.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Tablica 5. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wyrównawczej z betonu
asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót

Rodzaj robót
Warstwa wiąŜąca

0

+2

Warstwa wyrównawcza

0

+2

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 6..
Tablica 6. Właściwości warstwy AC

E)

Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

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

AC11W, KR1÷KR2 E)

4,0 ÷ 10,0

≥ 98

3,0 ÷ 6,0

projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
5.7. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
InŜyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
–
–

Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe zdecydować
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269713),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
7.
Tablica 7. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.

Rodzaj badań

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)

2.6

Właściwości przeciwpoślizgowe
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a)

b)

do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8.
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 8.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te
same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 8. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny

Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ
6000 m2 lub
– droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia
większa niŜ 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy

≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości

≤ 15

a)

≤ 10

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej
grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 6. Dotyczy to kaŜdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 .
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w
p. 5.2 o więcej niŜ 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna
Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość
podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne.
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar
naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co
10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o ±
5 cm.
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji,
plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− t (tona) wbudowanej masy dla warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (AC),
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie niedotrzymania
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 pkt 9.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena jednostkowa wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini
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−
−
−
−
−
−
−

wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.

D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST)
2.

PN-EN 932-3

3.

PN-EN 933-1

4.

PN-EN 933-3

5.

PN-EN 933-4

6.

PN-EN 933-5

7.

PN-EN 933-6

8.

PN-EN 933-9

9.

PN-EN 933-10

10.

PN-EN 1097-2

11.

PN-EN 1097-3

12.

PN-EN 1097-4

13.

PN-EN 1097-5

14.

PN-EN 1097-6

15.

PN-EN 1097-7

16.

PN-EN 1097-8

17.

PN-EN 1367-1

18.

PN-EN 1367-3

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego
– Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
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19.
20.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

21.

PN-EN 1428

22.

PN-EN 1429

23.
24.

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

25.
26.
27.
28.

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

29.

PN-EN 12607-1

30.

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

31.

PN-EN 12697-8

32.

PN-EN 12697-11

33.

PN-EN 12697-12

34.

PN-EN 12697-13

35.

PN-EN 12697-18

36.

PN-EN 12697-22

37.

PN-EN 12697-27

38.

PN-EN 12697-36

39.

PN-EN 12846

40.
41.
42.

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

43.

PN-EN 13074

44.

PN-EN 13075-1

45.
46.
47.

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

48.

PN-EN 13179-2

49.

PN-EN 13398

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część
1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część
2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów
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50.

PN-EN 13399

51.

PN-EN 13587

52.

PN-EN 13588

53.

PN-EN 13589

54.

PN-EN 13614

55.
56.
57.

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023

58.
59.
60.

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

61.

PN-EN ISO 2592

modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą
pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą
testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów –
Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 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)
62. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
na drogach publicznych, Warszawa 2010
63. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
64. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
65. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
66. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D - 08.00.00 ELEMENTY ULIC
D - 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW
BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w ramach realizacji zadania Remont drogi gminnej – ulica Na Wzgórzu w Trzebini.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i naleŜy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
ścieków betonowych:
- z prefabrykowanych płyt betonowych typ „trapezowe” o wymiarach 50x38x21 na podsypce cementowopiaskowej,
- z prefabrykowanych płyt betonowych typ „korytkowy” o wymiarach 40x24x12 na ławie betonowej w
formie łapacza.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.
1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem słuŜący do odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Beton na ławę
Beton na ławę pod ściek, klasy C12/15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 .
2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4. Cement
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
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2.5. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .
2.6. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.
2.7. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku
Wytrzymałość, kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, uŜytych do wykonania
ścieków, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, KPED i ST.
- płyty ściekowe betonowe typ „trapezowy”, o wymiarach 50x38x21cm,
- płyty ściekowe betonowe typ „korytkowy”, o wymiarach 40x24x12cm.
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków powinny odpowiadać
wymaganiom BN-80/6775-03/01. Beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25, uŜyty do produkcji w/w
elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
- ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
- wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy
betonu.
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Powierzchnia elementów powinna być bez rys, pęknięć i
ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość
powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
− na długości
± 10 mm,
− na wysokości i szerokości
± 3 mm.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekroczyć wartości
podanych w BN-80/6775-03/01.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłoŜu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN74/6771-04.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN88/6731-08.
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć oś ścieku, przy czym oś ścieku stanowi oś
wykopu pod ławę.
5.3. Wykop pod ławę
Wykop pod ławę dla ścieku naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 ,a klasa betonu stosowanego do
wykonania ław powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.
5.5. Wykonanie ścieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 5 cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent płyt ściekowych
betonowych – typ „korytkowy” i „trapezowy” (KPED) posiada atest wyrobu wg pkt.2 niniejszej Specyfikacji. Poza
tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania materiałów przeznaczonych do wykonania
ścieku i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres badań
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola powinna
obejmować:
− wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
− prawidłowość wykonania wykop pod ławę,
− zagęszczenie betonu,
− wymiary wykonanej ławę,
− wysokość posadowionego elementu,
− odchylenie linii elementu w planie,
− dokładność wypełnienia spoin,
− grubość podsypki,
− równość górnej powierzchni elementu,
− kontrolę wizualną wbudowanych elementów pod kątem nierówności i ich uszkodzenia.
Wykonane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach, winny być przez Wykonawcę
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia InŜynierowi w trakcie odbioru, bądź na jego Ŝyczenie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykop pod ławę,
− wykonana ława,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostką obmiarową jest:
- dla wykonanego i odebranego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych m (metr),
- dla wykonanej i odebranej ławy betonowej m3 (metr sześcienny).
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie wykopu pod ławy,
− wykonanie ławy betonowej,
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
− ułoŜenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,
− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

6.
7.
8.
9.

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

10. BN-80/6775-03/04
11. BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe
KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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