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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania wspólne (OST 00.00.00), dla wszystkich wymagań
technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji
przedsięwzięcia "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
1.3.1.Odtworzenie nawierzchni ulic i placów (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe)
Trasa kolektora sanitarnego zaprojektowana została przez nw. ulice, drogi dojazdowe wewnętrzne i place i
tereny zielone. Wykonawca powinien odtworzyć naruszone nawierzchnie po wykonaniu kolektora
sanitarnego wraz z odejściami w pasach drogowych przywracając je do stanu nie odbiegającego od stanu
sprzed realizacji.
Poniżej opisano stan sprzed realizacji – I roboty rozbiórkowe oraz II – roboty odtworzeniowe.
1.3.1.1. Roboty rozbiórkowe
1. Odcinek od studni S1 do studni S2 – istniejący teren zielony na Oczyszczalni Ścieków . Do usunięcia
na czas budowy tereny zielone, krawężniki.
2. Droga wewnętrzna na terenie Oczyszczalni ścieków (od studni S2 do studni S5):
Demontaż istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej w sposób umożliwiający jej odzyskanie do ponownego
ułożenia o wielkości 70% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki.
Demontaż istniejącej nawierzchni musi odbyć się po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym z uwagi na
istniejące boksy garażowe, w których znajduje się sprzęt i pojazdy niezbędne dla Zamawiającego do
prowadzenia przez niego działalności.
3. Odcinek od studni S5 do studni S8 – teren zielony na terenie Oczyszczalni Ścieków.
Na terenie zielonym znajdują się nasadzenia w postaci świerków.
4. Parking przy ulicy przejazdowej (od studni S8 do studni S10) wraz z odejściem kolektora.
Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 25x25x15 cm w sposób umożliwiający jej odzyskanie do
ponownego wykorzystania w 80% ogólnej ilości zdemontowanych płyt.
Prace muszą być prowadzone bardzo sprawnie i w możliwie krótkim czasie z uwagi na prowadzoną
działalność przez Właściciela parkingu.
Przystąpienie do robót na omawianym odcinku musi odbyć się w ścisłym uzgodnieniu z Właścicielem
parkingu przy przyjęciu założenia, iż parking czynny jest całą dobę i przyjmuje pojazdy samochodowe.
W związku z powyższym musi być drożna brama wjazdowa na parking.
5. Ulica przejazdowa odcinek od studni S10 do studni S12 :
Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 25x25x15 cm w sposób umożliwiający jej odzyskanie do
ponownego wykorzystania w 60% ogólnej wielkości zdemontowanych płyt.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót na odc. od S10 do S11 w sposób umożliwiający dojazd
pojazdów samochodowych na parking zlokalizowany na działce 1614/46.
Prace muszą być prowadzone bardzo sprawnie i w możliwie krótkim okresie czasu.
6. Teren dawnego Bielnika, odcinek od studni S12 do studni S13 wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym.
Demontaż istniejącej nawierzchni z masy min.-asf. wraz z podbudową przy założeniu jej wywozu przez
Wykonawcę.
7. Teren dawnego Bielnika, odcinek od studni S13 do studni S18.
Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) w sposób
umożliwiający jej odzyskanie do ponownego wykorzystania w 70% ogólnej wielkości zdemontowanych płyt.
Na opisywanym odcinku znajdują się są tory kolejowe, które na części odcinka tj. od studni S14 do studni
S17 będą znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu, co będzie wymagało od Wykonawcy
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zabezpieczenia ich przed osunięciem do wykopu, natomiast na odcinku od studni S17 do studni S18
istniejące tory kolejowe znajdują się w kolizji poprzecznej z kolektorem sanitarnym i będą wymagały
zabezpieczenia na czas prowadzenia robót kanalizacyjnych.
8. Teren dawnego Bielnika, odcinek od studni S18 do studni S19 i dalsze ok.20 m wraz z odejściami
kolektora w pasie drogowym.
Demontaż istniejącej nawierzchni z masy min.-asf. wraz z podbudową przy założeniu jej wywozu przez
Wykonawcę.
9. Teren dawnego Bielnika, odcinek od ok. 20 m za studnią S19 do ok. 12 m przed studnią S21 wraz z
odejściami kolektora w pasie drogowym.
Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) w sposób
umożliwiający jej odzyskanie do ponownego wykorzystania w 50% ogólnej wielkości zdemontowanych płyt.
Na niniejszym odcinku znajdują się tory kolejowe, których trasa krzyżuje się z trasą kolektora sanitarnego.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia torów kolejowych na czas budowy kolektora w miejscu
skrzyżowań.
Na omawianym odcinku znajdują się tory kolejowe do demontażu. Wykonawca zdemontuje istniejące tory
kolejowe w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie.
Zdemontowane tory zostaną przez Wykonawcę wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy
założeniu wywozu na odległość do 10 km i protokolarnie przekazane właścicielowi to jest Miastu Żyrardów.
10. Teren dawnego Bielnika, odcinek od ok.12 m przed studnią S21 do studni S25 w ul.Dittricha tj. wraz z
odejściami kolektora w pasie drogowym.
Demontaż istniejącej nawierzchni z masy min.-asf. wraz z podbudową przy założeniu jej wywozu przez
Wykonawcę.
Na omawianym odcinku znajdują się tory kolejowe, których trasa krzyżuje się z trasą kolektora sanitarnego.
Wykonawca musi zabezpieczyć tory kolejowe podczas prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań.
11. ul. Dittricha odcinek od studni S25 do krawędzi jezdni ul. Limanowskiego wraz z odejściami
w pasie drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy usunąć przy założeniu jej wywozu przez
Wykonawcę .
Zostaną naruszone tereny zielone.
Na części omawianego odcinka znajdują się tory kolejowe, które krzyżują się z trasą kolektora sanitarnego.
Wykonawca musi zabezpieczyć tory kolejowe na czas prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań.
12. ul. Limanowskiego odcinek pomiędzy krawędziami jezdni oraz odcinki: od studni S32 do S90, od studni
S32do S92.:
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy usunąć przy założeniu jej wywozu przez
Wykonawcę.
Na odcinku od studni S32 do S90 znajdują się tory kolejowe, których trasa krzyżuje się
z trasą kolektora sanitarnego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót
torów w miejscu skrzyżowania z trasą kolektora sanitarnego.
13. ul. Nowy Świat odcinek od krawędzi jezdni ul. Limanowskiego do 24 m za studnię S34 wraz
z odejściami kolektora w pasie drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej nowej gr. 8 cm należy zdemontować w sposób umożliwiający jej
odzyskanie do ponownego wykorzystania w 90% ogólnej wielkości zdemontowanej kostki.
Na niniejszym odcinku znajdują się tory kolejowe, które na części odcinka podczas prowadzonych robót
będą się krzyżowały z trasą kolektora sanitarnego.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót torów w miejscu skrzyżowania
z trasą kolektora sanitarnego.
14. ul. Nowy Świat odcinek od 24 m za studnię S34 do studni S38 wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) oraz płyt betonowych o
wymiarach 25x25x12 cm należy zdemontować przy założeniu jej odzysku do ponownego wykorzystania
w 50% ogólnej wielkości zdemontowanych płyt.
Trasa kolektora sanitarnego przebiega w bliskim sąsiedztwie torów kolejowych. Wykonawca musi
zabezpieczyć wykop przed obsunięciem się torów do wykopu.
Na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych znajduje się warstwa tłucznia, którą Wykonawca zobowiązany
jest zebrać na tzw. odkład do późniejszego wykorzystania podczas prowadzenia robót sanitarnych.
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15. ul. Nowy Świat odcinek od studni S38 do studni S41 wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym.
Istniejąca nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy usunąć przy założeniu jej wywozu przez
wykonawcę.
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu jej odzysku do ponownego wykorzystania w 50% ogólnej wielkości zdemontowanych płyt .
W części odc. od studni S38 do S39 trasa kolektora sanitarnego krzyżuje się z trasą torów kolejowych.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót torów w miejscu skrzyżowania
z trasą kolektora sanitarnego.
Na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych znajduje się warstwa tłucznia, którą Wykonawca zobowiązany
jest zebrać na tzw. odkład do późniejszego wykorzystania podczas prowadzenia robót sanitarnych.
16. ul. Nowy Świat odcinek od studni S41 do ok. 25 mb przed studnią S47 (wjazd na teren dawnego VT
ENERGO) wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu odzyskania do ponownego wykorzystania w 60% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki.
17. odcinek 25 mb przed studnią S47- (wjazd na teren dawnego VT ENERGO) do ok. 16 mb za studnią
S98 (do ogrodzenia dawnego terenu VT ENERGO przy ul. Okrzei) - Teren dawnego VT ENERGO:
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu odzyskania do ponownego wykorzystania w 50% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki.
Na omawianym odcinku Wykonawca zdemontuje istniejące tory kolejowe w sposób umożliwiający ich
ponowne wykorzystanie.
Zdemontowane tory zostaną przez Wykonawcę wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy
założeniu wywozu na odległość do 10 km i protokolarnie przekazane właścicielowi to jest Miastu Żyrardów.
Odtworzenie miejsca po zdemontowanych torach kolejowych dokonane będzie poprzez ułożenie warstwy
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 24 cm.
18. odcinek od ok. 16 mb za studnią S98 (ogrodzenie terenu dawnego VT ENERGO ) do ok. 18 mb za
studnią S49 oraz odcinki w ul.Okrzei: od studni S49 do S95, od studni S49 do S96. wraz z odejściami
kolektora w pasie drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy zdemontować przy założeniu jej wywozu
przez Wykonawcę.
oraz:
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu jej wykorzystania w 50% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki
oraz:
Istniejącą nawierzchnię chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami należy zdemontować przy założeniu
ich ponownego ułożenia z nowych płyt betonowych o wym. 50x50x7cm wraz z obrzeżami
i krawężnikami.
19. Odcinek od ok. 18 mb za studnią S49 do studni S60 w ul. Radziwiłłowskiej . wraz z odejściami
kolektora w pasie drogowym.
Na części omawianego odcinka znajdują się:
- nawierzchnia ulicy – gruntowa nieuporządkowana,
oraz
- nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki), którą należy zdemontować przy
założeniu odzysku w 50% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki do ponownego wykorzystania.
Na omawianym odcinku znajdują się tereny zielone i krzewy do usunięcia.
Po wykonanych robotach Wykonawca musi przywrócić do stanu pierwotnego naruszony podczas
prowadzonych robót teren zielony poprzez humusowanie i obsianie trawą.
20. odcinek od studni S60 do studni S62 (ul. Radziwiłłowska oraz bocznica kolejowa)
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu odzysku w 70% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki do ponownego wykorzystania.
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy usunąć przy złożeniu jej wywozu przez
Wykonawcę.
Na omawianym odcinku znajduje się bocznica kolejowa z torami kolejowymi i osprzętem kolejowym tj.
zwrotnicami.
Wykonawca zdemontuje istniejące tory kolejowe w sposób umożliwiający ich ponowne ułożenie.
Zdemontowane tory zostaną przez Wykonawcę wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy
założeniu wywozu na odległość do 10 km i protokolarnie przekazane właścicielowi to jest Miastu Żyrardów.
Odtworzenie miejsca po zdemontowanych torach kolejowych dokonane będzie poprzez humusowanie i
obsianie trawą.
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21.Odcinek od studni S63 do ok. 4,5 mb przed studnią S64 (plac utwardzony, teren prywatny).
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu odzysku w 50% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki do ponownego wykorzystania.
Na omawianym odcinku prace muszą być prowadzone sprawnie i w możliwie krótkim okresie czasu oraz po
uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu.
22. ul. Browarna (pas drogowy) odcinek od ok.4,5 mb przed studnią S64 do ok. 5mb za studnią S64.
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu w 50% odzysku zdemontowanej trylinki do ponownego wykorzystania.
23. ul. Noworadziejowska odcinek od ok. 5,0 mb za studnią S64 do studni S68 w ul. Mieczysławowskiej
wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy zdemontować przy założeniu wywozu jej
przez Wykonawcę.
oraz:
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych należy zdemontować przy założeniu jej wywozu przez
Wykonawcę..
24. ul. Mieczysławowska (od studni S68 do studni S69) wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy zdemontować przy złożeniu jej wywozu
przez Wykonawcę.
25. ul. Radziejowska (na odc. od studni S69 do studni S72) wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy zdemontować przy założeniu wywozu jej
przez Wykonawcę.
26. ul. Radziejowska (na odc. od studni S73 do studni S76) wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu w 70% odzysku zdemontowanej trylinki do ponownego wykorzystania.
Demontażu wymaga istniejący próg spowalniający, wykonany z gotowych elementów.
oraz
Istniejącą nawierzchnię z masy min.-asf. wraz z podbudową należy zdemontować przy założeniu wywozu jej
przez Wykonawcę.
27. ul. Kanałowa (odcinek : od studni S76 do studni S78, od studni S76 do studni S97) wraz z
odejściami w pasie drogowym.
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu odzysku w 70% ogólnej wielkości trylinki do ponownego wykorzystania.
28. Teren przy ulicy Kanałowej (odcinek: od studni S78 do studni S79, odcinek od S78 do S98) wraz z
odejściem w pasie drogowym:
Teren od studni S78do studni S79 to teren zielony, na którym znajdują się liczne naniesienia w postaci
krzewów oraz drzew, odcinek od studni S78 do S98 wjazd do budynków mieszkalnych utwardzony
tłuczniem, wjazd do budynków mieszkalnych na działce nr 7225 z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm
(trylinki), Na terenie znajdują się ogrodzenia terenu z płyt betonowych i siatki metalowej, krawężniki
betonowe ograniczające wjazdy.
29. Teren przy ulicy Mickiewicza (odcinek od studni S79 do studni S80):
Teren na odcinku od studni S79 do studni S80 to teren zielony z nasadzeniami w postaci krzewów, małych
drzew oraz porośnięty trawą.
30.Odcinek od studni S80 do Studni 81 – przejście przez ulicę Mickiewicza
Na omawianym odcinku podczas prowadzonych robót zdemontowany zostanie chodnik oraz uszkodzone
tereny zielone - trawniki.
31. Teren przy ulicy Mickiewicza (odcinek od studni S81 do studni S87) wraz z odejściami kolektora
Na odcinku od studni S81 do studni S 87 znajdują się:
- tereny zielone,
- drzewa do wycinki w ilości 4 szt.
- ogródki przydomowe z altankami, domkami ogrodowymi z drewna i innych materiałów typu płyty
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drewnopodobne, nasadzenia w postaci krzewów oraz utwardzenia terenu z płyt chodnikowych 50x50x7cm
i z betonu lanego, stare fundamenty betonowe, ogrodzenia z betonowych elementów, ogrodzenia z siatki
stalowej w ramie stalowej na cokole betonowym, które to elementy będą podlegały wycince i demontażowi
na czas prowadzenia robót kanalizacyjnych.
32. Teren przy ul. Mickiewicza (odcinek od studni S87 do ok. 5m przed studnią S89):
Istniejący teren zielony i ogrodzenie z siatki metalowej w ramie stalowej, które to elementy zostaną
naruszone podczas prowadzonych robót kanalizacyjnych.
33.Teren przy ul. Mickiewicza odcinek od ok. 5 m przed studnią S89 do studni S89 (teren prywaty).
Roboty mogą być realizowane po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu.
Istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) należy zdemontować przy
założeniu odzysku w 50% ogólnej wielkości zdemontowanej trylinki do ponownego wykorzystania.
1.3.1.2. Roboty odtworzeniowe.
1. Odcinek od studni S1 do studni S2 –– do odtworzenia
humusowanie terenu i obsianie trawą.

krawężniki na ławie betonowej oraz

2.. Droga wewnętrzna na terenie Oczyszczalni ścieków (od studni S2 do
- nawierzchnia z trylinki betonowej - należy przyjąć 70% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu)
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu)
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).

studni

S5):

3. Odcinek od studni S5 do studni S8 – teren zielony na terenie Oczyszczalni Ścieków.
W przypadku uszkodzenia podczas prowadzenia robót kanalizacyjnych istniejących świerków, Wykonawca
będzie zobowiązany do dokonania nowych nasadzeń w postaci świerków nie niższych niż 1,5 m wysokości.
Naruszone tereny zielone muszą być odtworzone poprzez humusowanie i nasianie trawy.
4. Parking przy ulicy przejazdowej (od studni S8 do studni S10) wraz z odejściem kolektora:
- nawierzchnia z płyt betonowych 25x25x15 cm - należy przyjąć 80% płyt istniejących do
ponownego wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
5. Ulica przejazdowa odcinek od studni S10 do studni S12 :
- nawierzchnia z płyt betonowych 25x25x15 cm - należy przyjąć 60% płyt istniejących do
ponownego wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
6. Teren dawnego Bielnika, odcinek od studni S12 do studni S13 wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym:
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 5 cm ścieralna (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 24 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
7. Teren dawnego Bielnika, odcinek od studni S13 do studni S18.
konstrukcja nawierzchni jezdni po odtworzeniu:
- nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) - należy przyjąć 70% płyt
istniejących do ponownego wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
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8. Teren dawnego Bielnika, odcinek od studni S18 do studni S19 i dalsze ok.20 m wraz z odejściami
kolektora w pasie drogowym:
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 4 cm ścieralna (na szerokości 3,0 m)
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
9. Teren dawnego Bielnika, odcinek od ok. 20 m za studnią S19 do ok. 12 m przed studnią S21) wraz z
odejściami kolektora w pasie drogowym:
- nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) - należy przyjąć 50% płyt
istniejących do ponownego wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
10. Teren dawnego Bielnika odcinek od ok.12 m przed studnią S21 do studni S 25 w ul. Dittricha
pomiędzy wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym:
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 4 cm ścieralna (na szerokości 3,0 m),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
11. ul. Dittricha odcinek od studni S25 do krawędzi jezdni ul. Limanowskiego wraz z odejściami w pasie
drogowym.
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 4 cm ścieralna (na szerokości 3,0 m),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
naruszone tereny zielone należy odtworzyć poprzez humusowanie i obsianie trawą.
12. ul. Limanowskiego odcinek pomiędzy krawędziami jezdni oraz odcinki: od studni S32 do S90, od studni
S32do:
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S gr. 4 cm dla KR3 - warstwa ścieralna (na
szer. 3,0 m),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 6 cm dla KR3 - warstwa wiążąca
(w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z masy min.-asf. AC22P gr. 8 cm dla KR3 (w obrysie
wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
(w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
13. ul. Nowy Świat (odcinek od krawędzi jezdni ul. Limanowskiego do 24 m za studnię S34) wraz z
odejściami kolektora w pasie drogowym:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, należy przyjąć 90% kostki betonowej do ponownego
wkorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o gr. 23 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa pomocnicza z mieszanki gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa
gr. 15 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
14. ul. Nowy Świat (odcinek od 24 m za studnię S34 do studni S38) wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym:
- nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki) i z płyt betonowych
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25x25x12 cm - należy przyjąć 50% trylinki istniejącej i 50% płyt do ponownego wykorzystania
(w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
15. ul. Nowy Świat (odcinek od studni S38 do studni S41) wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym:
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 5 cm ścieralna (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinki), należy przyjąć 50% trylinki
istniejącej do ponownego wykorzystania (w obrysie wykopu).
16. ul. Nowy Świat (odcinek od studni S41 do ok. 25 mb przed studnią S47 (wjazd na teren dawnego
VT ENERGO) wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym:
- nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 60% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu) – na części odcinka,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
oraz
- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu) – na części odcinka,
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
17. odcinek 25 mb przed studnią S47- (wjazd na teren dawnego VT ENERGO) do ok. 16 mb za studnią
S98 (do ogrodzenia dawnego terenu VT ENERGO przy ul. Okrzei) - Teren dawnego VT ENERGO:
- nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 50% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
oraz po demontażu torów kolejowych:
- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
(w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
18. odcinek od ok. 16 mb za studnią S98 (ogrodzenie terenu dawnego VT ENERGO ) do ok. 18 mb za
studnią S49 oraz odcinki w ul.Okrzei: od studni S49 do S95, od studni S49 do S96. wraz z odejściami
kolektora w pasie drogowym.
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 4 cm ścieralna (na szerokości 3,0 m),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 24 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
oraz:
- nawierzchnia z trylinki betonowej - należy przyjąć 50% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
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oraz:
- płyty betonowe nowe 50x50x7cm,
- podsypka piaskowa gr. 5 cm,
- podsypka piaskowa gr. 20 cm,
- obrzeża betonowe nowe 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
19. Odcinek od ok. 18 mb za studnią S49 do studni S60 w ul. Radziwiłłowskiej . wraz z odejściami
kolektora w pasie drogowym.:
- nawierzchnia żwirowa gr. 15 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
oraz
- nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 50% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
naruszone tereny zielone należy odtworzyć poprzez humusowanie i obsianie trawą.
20. odcinek od studni S60 do studni S62 (ul. Radziwiłłowska oraz bocznica kolejowa)
- nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 70% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
Odtworzenie miejsca po zdemontowanych torach kolejowych dokonane będzie poprzez humusowanie i
obsianie trawą.
21. Odcinek od studni S63 do ok. 4,5 mb przed studnią S64 (plac utwardzony, teren prywatny).
nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 50% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
22. ul. Browarna (pas drogowy) odcinek od ok.4,5 mb przed studnią S64 do ok. 5mb za studnią S64:
- nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 50% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
23. ul. Noworadziejowska odcinek od ok. 5,0 mb za studnią S64 do studni S68 w ul. Mieczysławowskiej
wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym :
- nawierzchnia z masy min.-asf. SMA 8 gr. 4 cm dla KR2 - warstwa ścieralna (na
szer. 3,0 m),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm,
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
oraz:
- płyty betonowe nowe 50x50x7cm,
- podsypka piaskowa gr. 5 cm,
- podsypka piaskowa gr. 20 cm,
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- obrzeża betonowe nowe 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
24. Ulica Mieczysławowska (od studni S68 do studni S69) wraz z odejściami kolektora w pasie drogowym:
- nawierzchnia z masy min.-asf. SMA 8 gr. 4 cm dla KR2 - warstwa ścieralna (na
szer. 3,0 m),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm,
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
25. ul. Radziejowska (na odc. od studni S69 do studni S72) wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym:
- nawierzchnia z masy min.-asf. SMA 8 gr. 4 cm dla KR2 - warstwa ścieralna (na
szerokości 3,0 m),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm,
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
26. ul. Radziejowska (na odc. od studni S73 do studni S76) wraz z odejściami kolektora w pasie
drogowym:
- nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 70% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- odtworzenie progu zwalniającego,
oraz
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 4 cm ścieralna (w obrysie wykopu),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
27. ul. Kanałowa (odcinek : od studni S76 do studni S78, od studni S76 do studni S97) wraz z
odejściami w pasie:
- nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 15 cm - należy przyjąć 70% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania (w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
o gr. 20 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
28. Teren przy ulicy Kanałowej (odcinek: od studni S78 do studni S79, odcinek od S78 do S98) wraz z
odejściem w pasie drogowym:
Po wykonaniu robót kanalizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia (przywrócenia) do stanu
wcześniejszego (pierwotnego) naruszonych elementów poprzez: zamontowanie nowych elementów
ogrodzenia z płyt betonowych i siatki metalowej, ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie
betonowej. Nasadzenie krzewów, humusowanie terenu, obsianie trawą naruszonego odcinka pasa zieleni
wraz z jego pielęgnacją.
Odtworzenie naruszonego wjazdu do budynków mieszkalnych poprzez wykonanie warstwy gr 20 cm z
kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie oraz wjazdu z trylinki betonowej.
29. Teren przy ulicy Mickiewicza (odcinek od studni S79 do studni S80):
Teren od studni S79 do studni S80 należy po wykonanych robotach odtworzyć (przywrócić) do
stanu wcześniejszego (pierwotnego) poprzez nasadzenie krzewów, humusowanie, obsianie
trawą naruszonego odcinka pasa zieleni wraz z jego pielęgnacją.
30. Odcinek od studni S80 do Studni S81 – przejście przez ulicę Mickiewicza.
Na omawianym odcinku zdemontowany zostanie chodnik, należy odtworzyć z nowych elementów
Strona 11 z 196

betonowych, tj.
- płyty betonowe nowe 50x50x7cm,
- obrzeża betonowe nowe 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
- podsypka piaskowa gr. 5 cm,
Istniejący pas zieleni należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez humusowanie i obsianie trawą.
31. Teren przy ulicy Mickiewicza (odcinek od studni S81 do studni S87) wraz z odejściami kolektora.
Po wykonanych robotach Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu nie gorszego od
pierwotnego ogrodzenia z siatki metalowej w ramie stalowej na cokołach betonowych, posadowienia nowych
krawężników na ławach betonowych, ułożenia chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej 5 cm,
ułożenia dojść do budynku z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej gr. 7 cm.
Odtworzenie terenów zielonych poprzez humusowanie, nasianie trawy i nasadzenie 2 szt. drzew liściastych.
32. Teren przy ul. Mickiewicza (odcinek od studni S87 do ok. 5m przed studnią S89).
Istniejący teren zielony i ogrodzenie z siatki metalowej w ramie stalowej na cokole betonowym naruszone
podczas prowadzonych robót kanalizacyjnych należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez
humusowanie i nasianie trawy oraz montaż nowych elementów ogrodzenia.
.. - nawierzchnia z masy min.-asf. AC11S dla KR2 gr. 4 cm ścieralna (w obrysie wykopu),
- nawierzchnia z masy min.-asf. AC16W gr. 8 cm dla KR2 wiążąca (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 24 cm (w obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr. 20 cm (w obrysie wykopu).
33.Teren przy ul. Mickiewicza odcinek od ok. 5 m przed studnią S89 do studni S89 (teren prywaty).
Roboty mogą być realizowane po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu:
- nawierzchni z trylinki betonowej gr. 15 cm – należy przyjąć 50% trylinki istniejącej do ponownego
wykorzystania ( w obrysie wykopu),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 4 cm (w obrysie wykopu),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm (w
obrysie wykopu),
- podsypka piaskowa (w ramach zasypki wykopu piaskiem) gr 20 cm (w obrysie wykopu).
1.3.2 Informacje uzupełniające do odtworzenia nawierzchni dróg
Na całej trasie wykonywanego kanału (kolektora) sanitarnego należy odtworzyć:
a) nawierzchnie chodników wraz z obrzeżami betonowymi:
- kostka betonowa nowa gr. 6 cm lub płyty betonowe nowe 50x50x7cm lub 35x35x5cm
lub inne (w zależności od istniejącej nawierzchni),
- podsypka cementowo-piaskowa Rm=5 MPa gr. 5 cm (dla kostki) i podsypka piaskowa gr. 5 cm (dla płyt),
- podsypka piaskowa gr. 20 cm,
- obrzeża betonowe nowe 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
b) trawniki:
- wymiana istniejącego gruntu na warstwę gleby żyznej gr. 10 cm i obsianie trawą.
c) krawężniki betonowe nowe ścięte 15x30 cm lub 20x30 (w zależności od istniejących w terenie)
na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (kl. B10).
W przypadku zniszczenia i uszkodzenia innych elementów istniejącego zagospodarowania terenu
zlokalizowanego w rejonie odtwarzanych dróg i ulic, Wykonawca odtworzy je na własny koszt.
W specyfikacji i przedmiarze robót przyjęto grubość istniejącej trylinki (płyt sześciokątnych) oraz płyt
betonowych 25x25 cm wynoszącą 15 cm. W przypadku innej grubości tych elementów, ilość gruzu
do usunięcia ulegnie zmianie.
Na trasie kanalizacji istnieją następujące rodzaje nawierzchni:
- płyty betonowe 25x25x12 cm lub 25x25x15 cm ułożone na podsypce piaskowej lub podbudowie
z kruszywa łamanego,
- płyty betonowe sześciokątne gr. 12 cm lub 15 cm ułożone na podsypce piaskowej lub
podbudowie z kruszywa łamanego,
- nawierzchnia asfaltowa ułożona na płytach betonowych 25x25 cm lub sześciokątnych
lub na bruku,
- nawierzchnia asfaltowa (beton asfaltowy) ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego,
- nawierzchnia asfaltowa SMA ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego lub bruku,
- kostka betonowa ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego lub chudego betonu.
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Zakłada się:
- rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowych wzdłuż kanału na szerokości 3,0 m,
- pozostałych nawierzchni (nieasfaltowych) oraz podbudów pod nimi i podbudów pod
nawierzchniami asfaltowymi na szerokości 1,7 m z dodatkową rezerwą 30%, wynikającą
z obsypywania się wykopów.
W celu właściwej rozbiórki nawierzchni asfaltowej, należy przed rozbiórką naciąć ją piłą po obu stronach
wykopu.
Po zasypaniu kanału piaskiem do wysokości odpowiadającej sumie grubości warstw konstrukcyjnych od
powierzchni terenu, wykonanie nawierzchni jak w pkt. 11.
Na odcinkach kanalizacji, gdzie znajdują się tory kolejowe, Wykonawca zdemontuje i przewiezie materiały
z rozbiórki 200 mb torów w miejsce ich składowania wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.
Materiały z rozbiórki torów zostaną protokolarnie przekazane właścicielowi tj. Miastu Gminie Żyrardów.
Demontaż i składowanie elementów torów kolejowych musi odbywać się w sposób umożliwiający ich
powtórne ułożenie.
Torów nie montujemy ponownie na terenie VT ENERGO (od ul. Okrzei do ul. Nowy Świat), na bocznicy
kolejowej i ulicy Radziwiłłowskiej przed wejściem na tzw. „plac węglowy” oraz na jednym z odcinków na
terenie dawnego Bielnika. Pozostała część torów do ponownego ułożenia.
W miejsce zdemontowanych torów kolejowych, po zasypaniu wykopów piaskiem (kruszywem naturalnym)
gr. 20 cm należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20
cm, trylinki nowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
Na odc. od ogrodzenia ul. Okrzei do ul. Radziwiłłowskiej (od studni S50 do studni S60) znajduje się
nawierzchnia gruntowa. Wobec powyższego należy wymienić grunt na kruszywo naturalne
w obrysie wykopu o gr. warstwy 15 cm.

Uwaga. Na wykonanie prac odtworzeniowych terenu dróg, placów utwardzonych, ogrodzeń, altan,
torów kolejowych itp. nie opracowano dokumentacji technicznej /brak zlecenia ze strony
Zamawiającego/ – prace należy wykonać na podstawie przedstawionej STWiORB branża drogowa –
lipiec 2013r. przy ścisłej współpracy i z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym.
1.4. Określenia podstawowe
Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

i do

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
STWiORB, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
Dokumentacja budowy - Pozwolenie na budowę wraz z załączonym Projektem Budowlanym i
Wykonawczym, Dziennik Budowy, Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót.
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także części
budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
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technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie.
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany również Inspektorem Nadzoru lub Inżynierem Kontraktu) –
uczestnik procesu budowlanego, którego prawa i obowiązki określone są w ustawie Prawo Budowlane.
2. WYKONANIE ROBÓT
2.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z STWiORB,
Dokumentacją Projektową, Projektem Organizacji Robót i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez
STWiORB, będących elementami Dokumentów Umownych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykona we własnym zakresie.
Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej odpowiedniej pozycji
Przedmiaru Robót.
Decyzje/Inspektora
Nadzoru
dotyczące
akceptacji
lub
odrzucenia
materiałów
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, STWiORB, Dokumentacji
Projektowej, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia
Inspektora
Nadzoru
będą
realizowane
przez
Wykonawcę
nie
później
niż
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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2.2. Teren Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz po jednym
egzemplarzu Projektu Budowlanego Zamiennego, Projektu Wykonawczego Zamiennego i STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę leżących na terenie realizacji inwestycji (zadania)
punktów pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, aż do dokonania Końcowego Odbioru Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi /Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem, Projekt tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.
W zależności od potrzeb i postępu Robót, Projekt organizacji ruchu drogowego powinien być aktualizowany
przez Wykonawcę na bieżąco.
Prace będą prowadzone na terenie będącym w zarządzie PKP, wobec powyższego Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania się do ustaleń i wypełniać warunki jakie zostały zawarte w uzgodnieniach i
warunkach wydanych przez ten organ. Warunki i uzgodnienia stanowią element Dokumentacji Projektowej.
Każde wejście na teren będący we władaniu służb PKP musi bezwzględnie być uzgodniony z tymi służbami,
co pociąga za sobą również odpowiednie opłaty za pełnienie nadzoru nad pracami, które muszą być
wkalkulowane w cenę oferty Wykonawcy.
Prace prowadzone na terenach będących w Zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
„Żyrardów” sp. z o.o., wobec powyższego wejście na te tereny musi być poprzedzone stosownym
zgłoszeniem i uzyskaniem zgody Przedsiębiorstwa.
Prace prowadzone będą na terenach należących do właścicieli prywatnych przy ul. Mickiewicza oraz przy ul.
Browarnej. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami działek/posesji terminu budowy
kolektora sanitarnego przechodzącego przez te działki/posesje.
Przy ul. Mickiewicza są liczne naniesienia: altanki, trzepaki oraz tereny, na których mieszkańcy sami
zagospodarowali teren, tj. nawieźli tłucznia i nasadzili roślinność. Wykonawca będzie zobowiązany do
uzgodnienia z właścicielami/użytkownikami działek/posesji
terminu budowy kolektora sanitarnego
przechodzącego przez te działki/posesje. Ponadto odtworzy w/w naniesienia do stanu nie gorszego od
pierwotnego. Ewentualnie zastosuje metodę bezwykopową /przecisk/ w celu nie uszkodzenia istniejących
naniesień.
Prace prowadzone będą na terenach będących we władaniu osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia terminu i warunków zajęcia terenu na okres wykonywania
robót z władającymi terenem.
Prace związane z budową kolektora sanitarnego prowadzone będą w terenach o dużym zagęszczeniu
uzbrojenia (zwłaszcza podziemnego), przez centralne rejony miasta Żyrardowa, w tym przez tereny po
dawnych Zakładach Przemysłu Lniarskiego.
Prace związane z budową kolektora sanitarnego będą prowadzone w terenach, na których znajdują się tory
kolejowe i na terenach w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
W miejscach, gdzie wykonanie kolektora sanitarnego wymaga demontażu odcinków istniejących torów
kolejowych, Wykonawca będzie zobowiązany zdemontować je w sposób umożliwiający ich powtórne
ułożenie. Zdemontowane tory kolejowe są własnością Gminy Miasta Żyrardów i muszą być przewiezione
przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 10 km.
Przekazanie zdemontowanych odcinków torów kolejowych odbywało się będzie protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Urzędu Miasta Żyrardów.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Naruszone podczas prowadzenia robót tereny muszą być
doprowadzone do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót.
2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
- Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:
◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.
2.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel
Wykonawcy.
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.
2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP (Dz.U. Nr 47,poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną
jednostkę,
jednoznacznie
określające
brak
szkodliwego
oddziaływania
tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań
technologicznych
wbudowania.
Jeżeli
wymagają
tego
odpowiednie
przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji
o lokalizacji. Po dokonaniu zgłoszenia o terminie rozpoczęcia prac do właścicieli wszystkich rodzajów
uzbrojenia podziemnego uzyskane zostaną informacje o aktualnym uzbrojeniu w terenie prac. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
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wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.9. Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia Robót do Daty Końcowego Odbioru Robót.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Końcowego Odbioru Robót.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w zadawalającym stanie przez cały czas, do Daty Końcowego Odbioru Robót.
Inspektor Nadzoru może wstrzymać Roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich
wymagań
prawnych
odnośnie
wykorzystania
opatentowanych
urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
3. MATERIAŁY
3.1. Źródła pozyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki dla Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały
pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu
Robót.
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem muszą
być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.
3.2. Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
3.3. Kontrola wytwórni materiałów
Wytwórnie
materiałów
mogą
być
okresowo
kontrolowane
przez
Inspektora
Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWiORB. Próbki
materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych
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kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie prowadzenia inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.
3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB
Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Teren Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału
w
wykonywanych
Robotach,
Wykonawca
powiadomi
Inspektora
Nadzoru
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane
dla
badań
prowadzonych
przez
Inspektora
Nadzoru.
Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach,
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu
Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy, na
własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiw Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo.
Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego
lub Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
w terminie max. 3 dni od dnia otrzymania ich przez w/w Strony.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru, w formie
zaakceptowanej przez nich.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z
Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych)
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do
użycia wyroby budowlane (materiały) posiadające deklarację zgodności lub wymagany atest producenta
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Dostarczane wyroby budowlane mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Daty Końcowego Odbioru Robót.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym.
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów/odcinków Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
każdego opóźnienia,
- polecenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
- daty wstrzymania Robót przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru, wraz z podaniem przyczyn
takiego stanu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą na bieżąco
kontrolowane przez Inspektorów Nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
2. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z
elementów (odcinków) wykonanych Robót.
Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły dla Robót wymienionych w
wycenionym Wykazie Cen lub innych uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i wpisuje do Księgi Obmiaru.
Księgę Obmiaru prowadzi Wykonawca, zapisuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym,
ich ilość potwierdza Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych
szkiców, rysunków lub zestawień.
Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiaru wykonywanych robót uzgodniona zostanie pomiędzy
Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.
3. Raporty miesięczne
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i formę raportu miesięcznego z postępu
w prowadzonych robotach na zadaniu.
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4. Dokumentacja Projektowa
Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentów Przetargowych. Projekt Budowlany Zamienny, Projekt Wykonawczy Zamienny oraz Projekt
Budowlano-Wykonawczy zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, najpóźniej w dniu
przekazania Terenu Budowy.
5. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt Dokumentację Powykonawczą w ilości 4 egz.
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zaewidencjonowaną w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie.
Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i elektronicznej i dostarczone w
terminie ujętym w Umowie z Wykonawcą przed terminem Końcowego Odbioru Robót w czterech
egzemplarzach.
Wykonawca opracuje we własnym zakresie, na żądanie Zarządców dróg, operaty powykonawcze
wykonanych w pasach drogowych robót – przecisków, przejść oraz ułożonych przewodów – oraz wyniki
badań zagęszczenia gruntu.
6. Badania geotechniczne
Zakłada się, że zawarte w Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej badania /nie opracowywano projektu
odwodnienia/
zostały
opracowane
dla
potrzeb
Projektu
Budowlanego,
Zamiennego
i Projektu Budowlano- Wykonawczego natomiast Wykonawca wykorzystując swoje doświadczenie uwzględni
w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie oferty
niezmiennych cen jednostkowych.
Badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone
do kosztu badań i prób powykonawczych.
7. Pomiary geodezyjne
Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu pomierzone
przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły element dokumentów
budowy.
8. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 7 następujące dokumenty:
a) Decyzje o pozwoleniu na budowę,
b) Protokół Przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
c) inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych
w Projekcie Budowlanym Zamiennym oraz Projekcie Budowlano-Wykonawczym
d) Projekty organizacji ruchu dla robót wymagających zajęcia pasa drogowego, opracowane i
dostarczone przez Wykonawcę,
e) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,
f) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym Umowy
dotyczące zgody na czasowe zajęcie pasa robót, dostarczone przez Wykonawcę,
g) Protokoły Odbioru Części (odcinków) Robót,,
h) Protokoły wymaganych prób, badań,
i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,
j) raporty z przeprowadzonych robót,
k) protokoły z narad,
l) korespondencję prowadzoną na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych
budowy.
- Inne niewymienione wyżej dokumenty, które powstały podczas prowadzenia robót.
9. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez
Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
STWiORB.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru przy udziale
upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w Wykazie Cen lub w STWiORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne dane zostaną poprawione zgodnie z ustaleniami z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru na
piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu wykonania płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie .
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach.
3
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m .
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, pozostałe ilości w
sztukach i kompletach.
Mogą być zastosowane inne zasady określania ilości robót i materiałów według ustaleń Inżynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót winny być przedstawione
Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed Odbiorem Robót w Toku lub Końcowym Odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inżynierem Kontraktu/Inspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice geodezyjne i zestawienia geodezyjne
sporządzone przez uprawnionego geodetę.
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.
W przypadku braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi
Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Protokół Odbioru Robót
Protokół Odbioru Robót zatwierdza Inspektor Nadzoru/Inżynierem Kontraktu i Zamawiający
– w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót w Toku,
– w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego Robót,
Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy lub poprzez spisanie Protokołu Odbioru Robót
ulegających zakryciu, przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
8.2. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót
Do Końcowego Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (jeżeli są
wymagane):
- Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w ilości 4 egz.
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej
z
aewidencjonowaną w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Żyrardowie.
- Operaty powykonawcze wykonanych w pasach drogowych robót – przecisków, przejść oraz
ułożonych przewodów (w przypadkach, gdy będą wymagane przez Zarządców dróg,
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru) oraz wyniki badań zagęszczenia gruntu,
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,
- Dzienniki Budowy i Księge/i Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z STWiORB,
uzyskane w trakcie realizacji robót zgody, uzgodnienia, pozwolenia na wejście w teren z robotami i
inne dokumenty
- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane
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materiały ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki wykonawcze na żądanie
Inspektora Nadzoru oraz wymienione w uzgodnieniach będących częściami składowymi w
Dokumentacji Projektowej,
8.3. Dokumenty do Odbioru Robót w Toku
Zakres dokumentów do Odbioru Robót w Toku zostanie określony w Umowie z Wykonawcą.
8.4. Zatwierdzenie robót
Dokumentem zatwierdzającym i odbierającym od Wykonawcy Roboty będzie Protokół Odbioru Końcowego
Robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Płatności dokonywane będą zgodnie z zapisami ujętymi w Umowie.
9.2. Płatności okresowe i końcowa
Płatności okresowe (częściowe) oraz płatność końcowa będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót
oraz na podstawie Planu Płatności.
9.3. Koszt zajęcia dróg i terenów PKP
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót,
ponosi Wykonawca.
Koszty związane z zajęciem pasa drogowego, zajęciem terenu PKP oraz prowadzonym przez służby PKP
nadzorem nad prowadzonymi robotami należy uwzględnić w cenie Oferty.
9.4. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie gwarancyjnym
Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiający, z
wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.
9.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne
Koszty
zawarcia
ubezpieczeń
wymienionych
w
w ramach ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

Umowie,

ponosi

Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U.1994 Nr 89 poz.404 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953) oraz zmieniające (Dz.
U.2004 nr 198 poz. 2042)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami)
4. Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;
5. Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r (Dz. U.2011 Nr 163 poz.981,
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz.
U. 2003, Nr 177 poz. 1729.
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999
Nr 43, poz. 430.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Jakiekolwiek nazwy handlowe użyte w STWiORB lub w Projekcie Budowlanym Zamiennym, Projekcie
Wykonawczym Zamiennym lub Projekcie Budowlano-Wykonawczym powinny być uwzględniane
jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w Projekcie.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w STWiORB powinny być traktowane jako: „Polskie
Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy
Techniczne” w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.
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Gdziekolwiek w STWiORB opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i innych systemów odniesienia tam dopuszcza się również rozwiązania równoważne
opisywanym przy czym Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
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D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z usunięciem drzew i krzaków, w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych
podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego
„R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej,
z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz nawierzchni gruntowej, chodników, terenów
zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
− piły mechaniczne,
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew
i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez
Zamawiającego.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych
w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
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Usuwanie drzew w pobliżu istniejących budynków, budowli i urządzeń powinno się odbywać ze
szczególną ostrożnością i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, zabezpieczających przed
zniszczeniem sąsiadujących z drzewami naniesień w terenie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie ciągów pieszych i jezdnych w pobliżu
wycinanych drzew.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęścić zgodnie z normami podanymi w normach.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem
się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość
jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inżyniera.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń, altan, torów w związku z wykonywaniem robót związanych
z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania
"Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni
o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz
nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z rozbiórką elementów ulic, ogrodzeń, altan, torów.
Roboty rozbiórkowe obejmują też wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki.
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki jest w gestii Wykonawcy.
Znalezienie miejsca wywozu gruzu i materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy chyba, że Inwestor lub
właściciel elementów rozbieranych(altan, torów) wskaże te miejsca.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:
− spycharki,
− ładowarki,
− żurawie samochodowe,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki do nawierzchni,
− koparki.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki jest w gestii Wykonawcy.
Znalezienie miejsca wywozu gruzu i materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy chyba, że Inwestor lub
właściciel elementów rozbieranych(altan, torów) wskaże te miejsca.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń, altan, torów obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z przedmiarem robót, SST lub wskazanych przez
Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,
Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie
określony przewidziany odzysk materiałów. Dokumentacje taką należy szczególnie sporządzić dla
rozbieranych altan/baraków na terenach prywatnych oraz torów, w celu ich ponownego odtworzenia
po budowie kanalizacji. Dokumentacja będzie uzgodniona z Inwestorem i właścicielami
altan/baraków.
Istniejące altany/baraki należy rozbierać ze szczególna starannością, w celu odzyskania materiałów
do odtworzenia altan/baraków. Sposób rozbiórki tych budynków Wykonawca uzgodni z ich
właścicielami.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń.
W przypadku rozbiórki nawierzchni asfaltowych metodą frezowania destrukt z frezowania
nawierzchni jezdni jest własnością Inwestora. Należy go przewieźć we wskazane przez Inwestora
miejsce.
Elementy i materiały, ale te w dobrym stanie, które mogą być ponownie wykorzystane, szczególnie
płyty betonowe, krawężniki, kostka betonowa, destrukt asfaltowy (z frezowania) są własnością
Inwestora. Płyty betonowe przewiduje się do powtórnego wykorzystania.
Elementy i materiały w złym stanie, stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte
z terenu budowy na jego koszt.
Stan materiałów do ponownego wykorzystania oceni Inżynier Kontraktu.
Wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń, altan, torów znajdujące się w miejscach, gdzie
będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych w szczególności doły po
karczowaniu drzew należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu
i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich normach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni,
ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w odpowiednich normach.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje między innymi:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
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− frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozkucie i zerwanie nawierzchni innych,
−
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na
poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
− odsłonięcie ścieku,
− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
− ręczne wyjęcie kostki betonowej, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
− demontaż elementów ogrodzenia,
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w
stosy na poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
− demontaż elementów bariery lub poręczy,
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
− odkopanie i wydobycie słupków,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu:
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
− rozebranie elementów przepustu,
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− uporządkowanie terenu rozbiórki.
i) ewentualne opłaty wysypiskowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-D-95017
2.
PN-D-96000

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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3.
4.

PN-D-96002
PN-H-74219

5.

PN-H-74220

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

8.

BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

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-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, w związku
z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny lub innego sprzętu,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych,
lub innego zamiennego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
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wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
Autostrad i dróg Innych dróg
korpusu
ekspresowych
Ruch
Ruch mniejszy
ciężki
od ciężkiego
i bardzo ciężki (KR2)
(KR3)
Górna warstwa o grubości 20
1,03
1,00
1,00
cm
Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni podłoża
1,00
1,00
1,00
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Minimalna częstotliwość
Lp. Wyszczególnienie
badań
badań i pomiarów
i pomiarów
1
Szerokość koryta
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
co 20 m na każdym 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
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
*)
planie
autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
7
Zagęszczenie,
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
2
wilgotność gruntu
rzadziej niż raz na 600 m
podłoża
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
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niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena za wykonanie robót obejmuje między innymi:
Cena wykonania profilowania i wyrównania podłoża obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− profilowanie podłoża,
− zagęszczenie,
− utrzymanie podłoża,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
5.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SST PRÓG ZWALNIAJĄCY
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące demontażu i powtórnego montażu
progu zwalniającego w ulicy Radziejowskiej, w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem
naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora
sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralnobitumicznej,z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej,
chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą demontażu i powtórnego montażu progu zwalniającego.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIOR D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem będzie:
- demontaż progu zwalniającego,
- montaż progu zwalniającego z demontażu.
W ulicy Radziejowskiej zainstalowany jest próg zwalniający. Przed rozbiórką nawierzchni należy całkowicie
go rozebrać, ze szczególną starannością, w celu ponownego wykorzystania. Po odtworzeniu nawierzchni
jezdni z trylinki próg zwalniający należy ponownie zainstalować.
W przypadku zniszczenia elementów progu, uniemożliwiających jego eksploatację lub montaż, elementy te
należy wymienić na nowe lub zainstalować w całości nowy próg zwalniający.
1.6. Roboty towarzyszące
Zabezpieczenie miejsca robót, uprzątnięcie terenu budowy po zakończonych robotach budowlanych,
szczególnie terenu działek sąsiednich.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów ich dostawy, transportu oraz kontroli jakości
Wyroby stosowane do wykonania w/w robót powinny zawierać odpowiednie atesty i spełniać wymagania
obowiązujących norm.
3. Wymagania dotyczące wykonania robót.
W skład robot przygotowawczych wchodzi:
- szczególnie staranne rozebranie progu w celu odzyskania materiałów do ponownego wykorzystania,
- wiercenie otworów pod śruby mocujące.
Roboty instalacyjne obejmują wszystkie roboty niezbędne do kompletnego odtworzenia progu.
5. Sprawdzenie jakości robót
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno
w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, w związku
z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z określeniami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
− piaski,
− żwir i mieszanka,
− geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:
− miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące
warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
d 60
U =
≥5
d 10
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać
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aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub 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. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Składowanie geowłóknin
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,
lub innego zamiennego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowłóknin
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub
rozciąć geowłókniny.
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to
materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w odpowiednich normach oraz
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 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 Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki (lub
innego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego), z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby
po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo.
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy
poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić
do jej zagęszczania.
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Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej
powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i
równomiernie wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po
zagęszczeniu,
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
5.5. Rozkładanie geowłóknin
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i
krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub
producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub
zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać
się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak,
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym
materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny
być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej
z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej
leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.
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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 odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.
Wyszczególnien
Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów
ie badań i
pomiarów
1
Szerokość warstwy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
*)
4
Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km
5
Rzędne
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych,
wysokościowe
co 100 m dla pozostałych dróg
6
Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych,
*)
planie
co 100 m dla pozostałych dróg
7
Grubość warstwy
Podczas budowy:
2
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
Przed odbiorem:
2
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
8
Zagęszczenie,
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600
2
wilgotność kruszywa
m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice 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 może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, 2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy
mierzyć łączną grubość tych warstw.
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 wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli 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 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej,
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b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć
takich uszkodzeń.
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
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości
i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
2
Cena wykonania 1m warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka
4.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
5.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
6.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
7.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
8.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów,
IBDiM, Warszawa 1986.
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót
inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie”
nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych
drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
− kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
− upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
− upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inżyniera.
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy
1.
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
2
Lp. Rodzaj lepiszcza
Zużycie (kg/m )
1
Emulsja asfaltowa kationowa
od 0,4 do 1,2
2
Asfalt drogowy D 200, D 300
od 0,4 do 0,6
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie
podano dla zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej
powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie
elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia
odpylające,
− sprężarek,
− zbiorników z wodą,
− szczotek ręcznych,
lub innego zamiennego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących
parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
− dozatora lepiszcza,
lub innego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe
zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed
dostępem wody.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je
3
na komory o pojemności nie większej niż 1 m , a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania
emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych
należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed
skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero
po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
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Lp.
1
2
3
*) W

o

Rodzaj lepiszcza
Temperatury ( C)
*)
Emulsja asfaltowa kationowa
od 20 do 40
Asfalt drogowy D 200
od 140 do 150
Asfalt drogowy D 300
od 130 do 140
razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i
odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane
Badanie
właściwości
według normy
1
Emulsja asfaltowa kationowa
lepkość
EmA-94 [5]
2
Asfalt drogowy
penetracja
PN-C-04134 [1]
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje między innymi:
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje między innymi:
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-C-04134
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2.
PN-C-96170
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.
PN-C-96173
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do
nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
Strona 42 z 196

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas
prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R”
w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt
betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów
zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z kruszyw łamanych 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
[21
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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 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
z kruszyw 0/31,5 mm
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) z kruszyw 0/63 mm
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Kruszywa
Żużel
Lp.
Wyszczególnienie
naturalne
łamane
właściwości
Podbudowa
zasad pomoc- zasad pomoc- zasad- pomoc-nicza nicza
-nicza
nicza
nicza
nicza
od 2
1
Zawartość ziarn mniejszych od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
do 10 do 12
niż 0,075 mm, % (m/m)
do 10
do 12
do 10
do 12
5
2
Zawartość nadziarna,
10
10
5
10
5
% (m/m), nie więcej niż
35
3
Zawartość ziarn
35
45
40
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż
4
Zawartość zanieczyszczeń
1
organicznych, %(m/m), nie
1
1
1
1
1
więcej niż
od 30 od 30
5
Wskaźnik
piaskowy
po od 30
od 30
do 70 do 70
pięcio-krotnym zagęszczeniu do 70
do 70
metodą I lub II wg PN-B04481, %
6
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
35
więcej niż
35
45
50
40
50
b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
30
więcej niż
30
40
35
30
35
3
7
Nasiąkliwość, %(m/m), nie 2,5
4
5
6
8
więcej niż
8
Mrozoodporność, ubytek
5
masy po 25 cyklach
5
10
10
5
10
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
9
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie
1
3
więcej niż
10

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

1

1

1

1

2

4

Badania
według

PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]
PN-B-04481
[1]
BN-64/8931
-01 [26]

PN-B-06714
-42 [12]
PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
PN-B-06714
-28 [9]
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11

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

80

60

80

60

80

60

120

-

120

-

120

-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne, lub innego zamiennego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i obowiązującymi normami.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
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D15

≤ 5

(1)

d 85
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

d 50

≤ 1,2

(2)

O 90
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m .
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Minimalna
Maksymalna
Lp.
Wyszczególnienie badań
liczba badań na powierzchnia
dziennej działce podbudowy
roboczej
przy-padająca
na jedno
2
badanie (m )

1
2
3

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

2
600
2
10 próbek na 10000 m
dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
2
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m , lub
według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2

≤ 2,2

E1
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6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
2

Szerokość podbudowy
Równość podłużna

10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co
łatą na każdym pasie ruchu

3
4
5
6
7

Równość poprzeczna
)
Spadki poprzeczne*
Rzędne wysokościowe
)
Ukształtowanie osi w planie*
Grubość podbudowy

10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz
2
nie rzadziej niż raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000
2
m

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

20 m

co najmniej w dwóch przekrojach na każde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
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− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony
Podbudowa
Maksymalne ugięcie
płytą o średnicy 30 cm, MPa
z kruszywa o
Wskaźni
wskaźniku wnoś nie
k
sprężyste pod kołem,
mniejszym
zagęszcz
mm
enia IS
nie
mniejszy
niż
niż, %
40 kN
50 kN
od pierwszego
od drugiego obciążenia
obciążenia E1
E2
60 (podbudowa
1,0
1,40
1,60
60
120
pomocnicza)
80 (podbudowa
1,0
1,25
1,40
80
140
zasadnicza KR2)
120 (podbudowa
1,03
1,10
1,20
100
180
zasadnicza KR3)
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie
materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu,
jeżeli 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi.
2
Cena wykonania 1 m podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
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−
−
−
−
−

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3.

PN-B-06714-15

4.

PN-B-06714-16

5.
6.

PN-B-06714-17
PN-B-06714-18

7.

PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

PN-B-06714-37

11.

PN-B-06714-39

12.

PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

16.

PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

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

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

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

26.

BN-64/8931-01

27.

BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
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
żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności
w bębnie Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
Kruszywa
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. 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 podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych
ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

30. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.05.00 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, w związku z wykonywaniem robót związanych
z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania
"Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni
o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz
o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi i obejmują SST:
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem
Podbudowę z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
− podbudowę zasadniczą,
− podbudowę pomocniczą.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane podano w OST dotyczące poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego
podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno). Dopuszcza się
inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego
spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
− mieszarek stacjonarnych,
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudnodostępnych,
lub innego zamiennego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
− ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy,
− rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do
rozsypywania spoiw,
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
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− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudnodostępnych,
lub innego zamiennego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020 [12].
Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96035 [18].
Żużel wielkopiecowy granulowany można przewozić dowolnymi środkami transportu
w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu,
w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby
wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość
prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób
wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
5.3. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania
i
zagęszczania jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,
− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia
warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża.
2
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m .
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego
podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.
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Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
2
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m ,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości
co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą
Inżyniera.
5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi, które obejmują:
D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu w celu
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów
Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna
podbudowy lub ulepszonego
liczba badań podna dziennej łoża przypadająca
działce
na jedno badanie
roboczej
1
Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
1)
2
3
Rozdrobnienie gruntu
2
600 m
2)
4
Jednorodność i głębokość wymieszania
5
Zagęszczenie warstwy
2
6
Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3
400 m
7
Wytrzymałość na ściskanie
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
6 próbek
i wapnem
− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami
2
6 próbek
400 m
lotnymi
− 90-dniowa przy stabilizacji żużlem
3 próbki
granulowa- nym
3)
8
Mrozoodporność
przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych
Badanie spoiwa:
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9
10
11
12
13

− cementu,
− wapna,
− popiołów lotnych,
− żużla granulowanego
Badanie wody

14
15

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa
4)
Wskaźnik nośności CBR

1)
2)
3)
4)

przy projektowaniu składu mieszanki i przy
każdej zmianie

dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
w przypadkach wątpliwych i na zlecenie
Inżyniera

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

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej
równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy
ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu
była równa projektowanej.
6.3.6. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m
od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem.
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych
rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.9. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w OST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.10. Badanie spoiwa
Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien
określić właściwości podane w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego
podłoża.
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów
podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.13. Wskaźnik nośności CBR
Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu
stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy
lub ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
1
Szerokość
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo
co
20 m łatą na każdym pasie
ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
)
4
Spadki poprzeczne*
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
)
6
Ukształtowanie osi w planie*
7
Grubość podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż
2
podłoża
raz na 2000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej
niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że
odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o
więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć
podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
własny koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i
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ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu,
jeżeli 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi.
Cena wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje między innymi:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
− pielęgnacja wykonanej warstwy
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− spulchnienie gruntu,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
− dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,
− wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
− zagęszczenie warstwy,
− pielęgnacja wykonanej warstwy
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3. PN-B-06714-12

4.

PN-B-06714-15

5.

PN-B-06714-26

6.

PN-B-06714-28

7.

PN-B-06714-37

8.

PN-B-06714-38

Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego
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
wapniowego
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9.

PN-B-06714-39

10.

PN-B-06714-42

11.

PN-B-19701

12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011

17.

PN-S-96012

18.
19.
20.

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

21.

BN-64/8931-02

22.

BN-68/8931-04

23.

BN-70/8931-05

24.

BN-73/8931-10

25.
26.

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

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

10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997.
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D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z
gruntu lub z kruszywa stabilizowanego cementem, w związku z wykonywaniem robót związanych
z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania
"Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni
o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz
o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w OST D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża z gruntu lub z kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 [17] o Rm=5 MPa i o Rm=2,5 MPa.
Do wykonania podbudowy Wykonawca użyje gotowej mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa i Rm=2,5 MPa – wykonanej w wytwórni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej
części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3.
2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
Lp.
Właściwości
Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niż:
- cement portlandzki bez dodatków
16
- cement hutniczy
16
- cement portlandzki z dodatkami
16
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
32,5
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3

4

mniej niż:
Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
Stałość objętości, mm, nie więcej niż

60
12
10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]
Lp.
Właściwości
Wymagani
Badania według
a
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niż:
100
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,
PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyżej
85
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyżej
50
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), poniżej
20
2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż:
40
PN-B-04481 [2]
3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej
15
PN-B-04481 [2]
niż:
4 Odczyn pH
od 5 do 8
PN-B-04481 [2]
5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie
2
PN-B-04481 [2]
więcej niż:
6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
1
PN-B-06714-28 [6]
% (m/m), nie więcej niż:
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do
30 % mogą być
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie
i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów
o:
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości
na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw,
spełniające wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego
będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
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Lp.
Właściwości
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075
mm,
%, nie więcej niż:
2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niż:
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niż:
4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
%, poniżej:

Wymagania

Badania według

30

PN-B-06714-15 [4]

15
wzorcowa

PN-B-06714-26 [5]

0,5

PN-B-06714-12 [3]

1

PN-B-06714-28 [6]

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno
być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą
wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki
ulepszające:
− wapno wg PN-B-30020 [12],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18],
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) podbudowa pomocnicza o Rm=5 MPa - po 7 dniach: od 1,6 do 2,2 MPa; po 28 dniach: od 2,5 do 5,0 MPa,
b) podbudowa pomocnicza o Rm=2,5 MPa - po 7 dniach: od 1,0 do 1,6 MPa; po 28 dniach: od 1,5 do 2,5
MPa,
c) wskaźnik mrozoodporności: 0,7.
3. Sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4.
4. Transport
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy,
gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub
o
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5 C
w czasie najbliższych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt 5.2.
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5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się
taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartości cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do
Lp.
Kategoria
masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu
podbudowa
ulepszone
podbudowa
zasadnicza
pomocnicza
podłoże
1 KR 2 do KR 6
6
8
2 KR 1
8
10
10
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4.
5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające,
np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w
tejże recepcie.
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania
gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność
jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie
dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności
optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien
być dłuższy od 2 godzin.
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć
równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona
w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania
wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby
zapewnić jednorodność mieszanki.
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Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej
wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek.
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po
zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić
przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera.
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.7. Grubość warstwy
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczać:
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację
należy wykonywać w dwóch warstwach.
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy
leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.
5.8. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć
się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni.
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z
cementem.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki
o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.9. Spoiny robocze
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
całej szerokości.
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą
należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
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5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.11. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami
określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami
określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie
z ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano
w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podłoża
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano
w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. Obmiar robót
Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy
i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt 9.
10. Przepisy związane
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”.
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D – 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego, w związku z
wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P dla KR3 wg PN-EN 13108-1
[47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku
warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na
sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. 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).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACP
–
beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB
–
polimeroasfalt,
D
–
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
–
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
–
kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
–
właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance
Determined; producent może jej nie określać),
TBR
–
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może
dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiązany),
IRI
–
(International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik
równości,
–
miejsce obsługi podróżnych.
MOP
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] .
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACP
asfalt drogowy
polimeroasfalt
__
KR1 – KR2
AC16P, AC22P 50/70
KR3 – KR4
AC16P,
35/50, 50/70, wieloroPMB 25/55-60
AC22P,
dzajowy-35/50,
AC32P
KR5 - KR6
AC16P,
35/5, 50/70,
PMB 25/55-60
AC22P,
wielorodzajowy-35/50,
AC32P
50/70
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.
Właściwości
Metoda
Rodzaj asfaltu
badania
50/70
35/50
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1
PN-EN 1426 [21]
50-70
35-50
mm
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
46-54
50-58
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
230
240
nie mniej niż
4
Zawartość składników
% m/m PN-EN 12592 [28]
99
99
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
5
Zmiana masy po
% m/m PN-EN
12607-1
0,5
0,5
starzeniu (ubytek lub
[31]
przyrost),
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
50
53
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
48
52
po starzeniu, nie mniej
niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
PN-EN
12606-1
2,2
2,2
nie więcej niż
[30]
9
Wzrost temp. mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
9
8
po starzeniu, nie więcej
niż
10 Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
-8
-5
Fraassa, nie więcej niż
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023
[59]
Gatunek asfaltu
Wymaga
modyfikowanego
nie
Metoda
Jednostk
polimerami (PMB)
Właściwość
podstawo
badania
a
25/55 – 60
we
wymaganie
klasa
1
2
3
4
5
6
Konsyste
Penetracja
PN-EN 1426
ncja
w
0,1 mm
25-55
3
w 25°C
[21]
pośrednic
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h
temperat
u-rach
eksploatacyjnych
Konsyste
ncja w
wysokich
temperat
u- rach
eksploatacyjnyc
h

Kohezja

Stałość
konsystencji
(Odporno
ść
na
starzenie
wg PNEN
12607-1
lub -3
[31]
Inne
właściwo
ści

1

Wymaga
nia
dodatkow
e

Temperatur
a mięknienia

PN-EN 1427
[22]

°C

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

J/cm

PN-EN
13587 [53]
PN-EN
13703 [57]
PN-EN
13588 [54]

≥ 60

6

2

≥ 2 w 5°C

3

J/cm

2

NPD

a

0

J/cm

2

NPD

a

0

%

≥ 0,5

3

PN-EN 1426
[21]

%

≥ 40

3

Wzrost temperatury
mięknienia

PN-EN 1427
[22]

°C

≤8

3

Temperatur
a zapłonu

PN-EN ISO
2592 [63]

°C

≥ 235

3

2

3

4

5

6

Temperatur
a łamliwości

PN-EN
12593 [29]

°C

≤ -12

6

%

≥ 50

5

Siła
rozciągania
(mała
prędkość
rozciągania)
Siła
rozciągania
w 5°C (duża
prędkość
rozciągania)
Wahadło
Vialit
(metoda
uderzenia)
Zmiana
masy
Pozostała
penetracja

Nawrót
sprężysty w
25°C
Nawrót
sprężysty w
10°C
Zakres
plastycznoś
ci
Stabilność
magazynow
ania.
Różnica
temperatur
mięknienia

PN-EN
13398 [51]

a

0

b

1

NPD
PN-EN
14023 [59]
Punkt 5.1.9

°C

TBR

PN-EN
13399 [52]
PN-EN 1427
[22]

°C

≤5

2
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Stabilność
PN-EN
magazynow
13399 [52]
a
0,1 mm
NPD
ania.
PN-EN 1426
Różnica
[21]
penetracji
Spadek
temperatury
PN-EN
mięknienia
12607-1 [31]
b
°C
TBR
po starzeniu
PN-EN 1427
wg PN-EN
[22]
12607-1
lub -3 [31]
Nawrót
sprężysty w
25°C po
≥ 50
starzeniu wg
PN-EN
12607-1
PN-EN
lub -3 [31]
12607-1 [31]
%
PN-EN
Nawrót
13398 [51]
sprężysty w
10°C po
a
NPD
starzeniu wg
PN-EN
12607-1
lub -3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

0

1

4

0

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w
mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego
rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44]
i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosiła co
najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy
stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
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– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
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 (nie obowiązuje
w przypadku zakupu gotowej mieszanki),
– 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,
lub innego zamiennego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały
jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zależności 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 używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne
niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6.
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Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy dla ruchu KR1÷KR6 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC16P
AC22P
AC16P
AC22P
AC32P
KR1-KR2
KR1-KR2
KR3-KR6
KR3-KR-6
KR3-KR6
Wymiar sita #,
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
[mm]
45
100 31,5
100
100
90
100
22,4
100
90
100
100
90
100 65
90
16
90
100
65
93
90
100
65
90
11,2
70
92
65
85
8
50
85
42
72
76
42
68
33
53
2
25
50
15
45
25
50
15
45
10
40
0,125
5
13
5
13
4
12
4
12
4
12
0,063
4
10
4
10
2,0
8
4
8
3
7
Zawartość
Bmin4,2
Bmin4,0
Bmin4,0
Bmin3,8
Bmin3,6
lepiszcza,
*)
minimum
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki
3
mineralnej 2,650 Mg/m . Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to
do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez
współczynnik

α

według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR1
÷ KR2 [65]
Warunki
zagęszczan
ia wg PNMetoda i warunki
Właściwość
AC16P
AC22P
EN
badania
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.2,ubija
PN-EN 12697-8 [33],
Vmin 4,0
Vmin 4,0
wolnych
nie, 2×50
Vmax 8,0
Vmax 8,0
p. 4
przestrzeni
uderzeń
Wolne
C.1.2,ubija
przestrzenie
PN-EN 12697-8 [33],
VFBmin 50
VFBmin 50
nie, 2×50
wypełnione
p. 5
VFBmin 74
VFBmin 74
uderzeń
lepiszczem
Zawartość
wolnych
C.1.2,ubija
PN-EN 12697-8 [33],
VMAmin 14
przestrzeni
nie, 2×50
VMAmin 14
p. 5
w mieszance uderzeń
mineralnej
PN-EN 12697-12
[35],
Odporność
C.1.1,ubija
przechowywanie w
na działanie
nie, 2×35
40°C z jednym
ITSR70
ITSR70
wody
uderzeń
cyklem zamrażania,
a)

a)

badanie w 25°C
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷
KR4 [65]
Warunki
zagęszczani
AC22P
Metoda i warunki badania
AC16P
Właściwość
a wg PN-EN
AC32P
13108-20
[48]
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Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijani
e,
2×75
uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

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

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

WTSAIR
PN-EN 12697-22 [38],
WTSAIR
metoda B
w powietrzu, 1,0
1,0
PN-EN 13108-20,
PRDAIR
PRDAIR
a)
D.1.6,60°C, 10 000 cykli
deklar
deklar
PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani
przechowywanie w 40°C
Odporność na
e,
2×35
z jednym cyklem
ITSR70
ITSR70
działanie wody
uderzeń
zamrażania,
b)
badanie w 25°C
a)
Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm.
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Odporność na
deformacje trwałe

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 ÷
KR6 [65]
Warunki
zagęszczani
AC22P
Właściwość
a wg PN-EN Metoda i warunki badania
AC16P
AC32P
13108-20
[48]
C.1.3,ubijani
Zawartość wolnych
Vmin 4,0
Vmin 4,0
e,
2×75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmax 7,0
Vmax 7,0
przestrzeni
uderzeń
PN-EN 12697-22 [38],
WTSAIR
WTSAIR
C.1.20,
Odporność na
metoda B w powietrzu,
0,6
0,6
wałowanie,
a
PN-EN 13108-20,
deformacje trwałe )
PRDAIR
PRDAIR
P98-P100
D.1.6,60°C, 10 000 cykli
deklar
deklar
PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani
przechowywanie w 40°C
Odporność na
e,
2×35
z jednym cyklem
ITSR70
ITSR70
działanie wody
uderzeń
zamrażania,
b)
badanie w 25°C
a)
Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu
należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po
wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50
od 155 do 195
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50
od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70
od 140 do 180
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PMB 25/55-60

od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu:
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna
Klasa drogi
Element nawierzchni
nierówność podłoża
pod warstwę
podbudowy [mm]
A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
12
włączania i wyłączania
GP
Jezdnie
łącznic,
jezdnie
MOP,
12
utwardzone pobocza
G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
12
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
15
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
2
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
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Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania
podbudowy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 12.
Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża
Układana warstwa
Podłoże pod warstwę asfaltową
Ilość pozostałego
2
asfaltowa
lepiszcza [kg/m ]
Podbudowa z betonu
Podbudowa tłuczniowa
0,7 - 1,0
asfaltowego
Podbudowa z kruszywa
0,5 - 0,7
stabilizowanego mechanicznie
1)
Podbudowa z chudego betonu
0,3 - 0,5
2)
lub gruntu stabilizowanego
0,7 - 1,0
spoiwem
1)
zalecana emulsja o pH >4
2)
zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu
uzyskania membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko
spękań odbitych
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w
tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do
w czasie robót
robót
Warstwa podbudowy
0
+5
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Projektowana
Wskaźnik
Zawartość
Typ i wymiar
grubość
zagęszczenia
wolnych
mieszanki
warstwy
[%]
przestrzeni w
technologicznej
warstwie
[cm]
[%(v/v)]
AC16P, KR1÷KR2
5,0 ÷ 14,0
≥ 98
4,5 ÷ 9,0
AC22P, KR1÷KR2
7,0 ÷ 14,0
≥ 98
4,5 ÷ 9,0
AC16P, KR3÷KR6
5,0 ÷ 14,0
≥ 98
4,5 ÷ 8,0
AC22P, KR3÷KR6
7,0 ÷ 14,0
≥ 98
4,5 ÷8,0
AC32P, KR3÷KR6
9,0 ÷ 14,0
≥ 98
4,5 ÷ 8,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
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automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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 Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera Kontraktu).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
przeprowadzić badania kontrolne według 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
12697-13 [36]),
– 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 Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
a), b)
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziarnienie
1.1
Zawartość lepiszcza
1.2
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.3
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
1.4
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Warstwa asfaltowa
2
a)
Wskaźnik zagęszczenia
2.1
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
a)
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
2
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m nawierzchni jedna
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np.
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż
20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Uwagi ogólne
Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 16.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
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 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa ACP
Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa
2
niż 6000 m lub
≤ 10
–
droga
ograniczona
krawężnikami,
2
powierzchnia większa niż 1000 m lub
2. – mały odcinek budowy

≤ 10

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym
oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , nie może wykroczyć poza wartości
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dopuszczalne podane w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych
łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej
o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
−
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw –
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
5. PN-EN 933-1
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika
płaskości
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren
o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik
przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania
błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
11. PN-EN 933-10
10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
13. PN-EN 1097-3
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
14. PN-EN 1097-4
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagęszczonego wypełniacza
15. PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez
suszenie w suszarce z wentylacją
16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.

PN-EN 1426

22.

PN-EN 1427

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 atmosferycznych – Część 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji
igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury
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23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.

PN-EN 1744-1

26.

PN-EN 1744-4

27.

PN-EN 12591

28.

PN-EN 12592

29.

PN-EN 12593

30.

PN-EN 12606-1

31.

PN-EN 12607-1
i

32.

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

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.

PN-EN 12847

43.

PN-EN 12850

44.

PN-EN 13043

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 mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
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
11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych 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
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45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.

PN-EN 13108-1

48.

PN-EN 13108-20

49.

PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

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
sprężystego asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności
na magazynowanie modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
55. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji
58. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
59. PN-EN 14023
asfaltów modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na gorąco
61. PN-EN 14188-2
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja
zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i
- PN-EN 22592
62.
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda
otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarządzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D - 05.01.00 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej, w związku z wykonywaniem
robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach
realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych,
w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki
betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni żwirowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np.
nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna
jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111
[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary
przechodzi przez sito, % wag.
oczek
nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych lub warstwa górna nawierzchni dwuwarstwowej
sita
dwuwarstwowej
mm
a1
b1
a
b
50
100
20
100
67
12
92
88
54
4
86
64
65
30
2
68
47
49
19
0,5
44
26
28
11
0,075
15
8
12
3
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Rysunek 1.
Obszar
uziarnienia
optymalnych
mieszanek
żwirowych

3.

3.Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania,
profilowania,
− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
− walców wibracyjnych,
lub innego zamiennego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
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5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w OST
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie
warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad
określonych w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem,
cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w OST D-04.05.00
„Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej,
powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2,
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481
[1].
5.3.2. Odcinek próbny
Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w OST D-05.01.00 „Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto
grubość projektowaną, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od
10 do 16 cm.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę
należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub
powietrzny).
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników
przewoźnych.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i
usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym
ubijakiem.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów
1
Ukształtowanie osi w planie
co 100 m oraz w punktach głównych
łuków poziomych
2
Rzędne wysokościowe
co 100 m
3
Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
4
Równość poprzeczna
10 pomiarów na 1 km
5
Spadki poprzeczne
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach
głównych łuków poziomych
6
Szerokość
10 pomiarów na 1 km
7
Grubość
10 pomiarów na 1 km
2
8
Zagęszczenie
1 badanie na 600 m nawierzchni
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
± 5 cm.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być
większe niż +1 cm i -3 cm.
6.3.4. Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04
[5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny
przekraczać 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubość warstw
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów
odwodnienia z dokumentacją projektową.
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, przy zachowaniu
zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.
6.5. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna
2
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m . Kontrolę zagęszczenia
nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu,
jeżeli 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania nawierzchni żwirowej obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
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− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy
odsączającej,
− dostarczenie materiałów,
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,
− wyrównanie do wymaganego profilu,
− zagęszczenie poszczególnych warstw,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
2.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
3.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
5.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
6.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych, w związku
z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, prostokątnych i kwadratowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana
z płyt betonowych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do budowy nawierzchni należy zastosować istniejące płyty sześciokątne (trylinka) lub czworokątne
pozyskane z rozbiórki nawierzchni na trasie robót. Płyty użyte do wykonania nawierzchni powinny
być bez pęknięć, wyszczerbień, ubytków. Przed ułożeniem płyty należy oczyścić, szczególnie
z podsypki cementowo-piaskowej.
W przypadku niemożliwości pozyskania odpowiedniej ilości materiału z rozbiórki, nawierzchnie
należy wykonać z płyt nowych o wymiarach odpowiadających płytom istniejącym i wg specyfikacji
poniżej, gatunku pierwszego.
Za zgodą inspektora nadzoru dopuszcza się zastosowanie innych płyt, wg specyfikacji poniżej,
gatunku pierwszego.
2.2. Płyty betonowe
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty betonowe sześciokątne - T, wg BN80/6775-03/02 [8].
2.2.1. Wymagania
Do produkcji płyt drogowych betonowych sześciokątnych należy stosować beton klasy B 30.
Kształt płyt betonowych przedstawiono na rysunku 1.
Rodzaj p
Rodzaj z
Rodzaj i
(płyta połówka)
(płyta zwykła)
(płyta infuła)

Rysunek 1. Kształt płyt betonowych
Wymiary płyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary płyt betonowych
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Rodzaj
płyty
p
z
i

Wymiary płyt, cm
a
b
20,0
40,0
20,0
40,0
20,0
-

c
34,6
34,6

d
30,0

e
17,1
-

Grubość
płyty h, cm
12,0 lub 15,0
12,0 lub 15,0
12,0 lub 15,0

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych
Rodzaj
Rodzaj
Dopuszczalna odchyłka, mm
płyty
wymiaru
gatunek 1
gatunek 2
Płyty betonowe
a, e, h
±2
±3
wg rysunku 1
b, c, d
±3
±4
Płyty betonowe mogą być produkowane o innym kształcie (np. czworokątnym), pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymagań normy.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać:
- płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- płyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].
2.3. Krawężniki
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].
2.5. Piasek
Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od
3 do 8%.
2.6. Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to być
woda „odmiany 1”.
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna być stosowana na gorąco i
odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub
mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport płyt i składowanie
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty
betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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5.2. Podłoże
Podłoże stanowi grunt nasypowy, na którym układana jest podbudowa nawierzchnia.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi
w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych należy stanowić zgodnie
z dokumentacją projektową.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich SST.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować oporniki zgodnie
z dokumentacją projektową. Rodzaj stosowanych krawężników powinien być zgodny
z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne z SST D-08.01.01 „Krawężniki
betonowe”.
5.5. Podsypka
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować mieszankę cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom
PN-EN 1008:2004 [4],
Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, SST lub
wskazaniami Inżyniera.
5.6. Układanie płyt
5.6.1. Sposób układania płyt
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny
z deseniem ułożenia płyt istniejących i wskazaniami Inżyniera. Ogólne zasady układania płyt na prostych
i łukach podano w p. 5.6.2 i 5.6.3.
5.6.2. Układanie płyt na odcinkach prostych
Płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej
z nich były prostopadłe do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułożone płyty infuły
lub połówki.
Płyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi
o
albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45 z infułami.
Sposób ułożenia płyt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.
5.6.3. Układanie płyt na łukach
Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak
jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku.
Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi kierunki spoin
poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W przypadku ułożenia płyt rzędami ukośnymi,
o
kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45 do stycznych łuku.
Sposób ułożenia płyt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5.7. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane w
głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty.
Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem
do 2/3 wysokości płyt.
5.8. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku
wypełnienia spoin zaprawą cementową.
Szczelin dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się
przy wypełnianiu spoin masą zalewową.
W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt sześciokątnych i kwadratowych szczeliny
dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane również
między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz szczelin poprzecznych powinny być
wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych.
Badania pełne przeprowadza producent płyt.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie kształtu i wymiarów,
− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/677503/01 [7].
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów wg pkt 2.3 do 2.7.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki
badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badanie podłoża
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym
2
kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m powierzchni oraz w miejscach budzących wątpliwości.
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego
odcinka.
6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej
na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.
6.3.5. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
− każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi,
2
− każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m placu.
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości
około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych
Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej długości
budowanego odcinka lub całej powierzchni placu.
Sprawdzenie wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak spoin, w
zgodności z wymaganiami wg pkt 5.8.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [11].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±
0,5%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.4.4. Ukształtowanie osi
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.5. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej)
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych podano w
tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
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Lp.
1

Wyszczególnienie badań
i pomiarów
Spadki poprzeczne

2

Rzędne wysokościowe

3

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety
10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety
10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km

Ukształtowanie osi w
planie
4
Szerokość nawierzchni
5
Grubość podsypki
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża lub podbudowy,
− wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania nawierzchni z płyt betonowych obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża lub podbudowy,
− dostarczenie materiałów, w tym segregacja istniejących płyt w celu wybrania dobrego materiału i
oczyszczenie istniejących płyt,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie płyt,
− wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
2.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania
i ocena zgodności
3.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
4.
BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
5.
BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6.
BN-66/6775-01
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i
drogowe
7.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
8.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty
drogowe
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża
10. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
11. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1
i WT-2 z 2010 r.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w związku
z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej AC11S dla KR2 i AC11S dla KR3 z betonu asfaltowego wg
PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie
z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami
pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na
sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. 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).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
– beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB
– polimeroasfalt,
D
– górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
– dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
– kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
– właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent może jej nie określać),
TBR
– do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
– (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
IRI
MOP
– miejsce obsługi podróżnych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
KR1 – KR2
AC5S,
50/70, 70/100
AC8S,
Wielorodzajowy 50/70
AC11S
KR3 – KR4
AC8S,
50/70
PMB 45/80-55
AC11S
Wielorodzajowy 50/70
PMB 45/80-65
KR5 – KR6
AC8S,
Wielorodzajowy 35/50
PMB 45/80-55
AC11S
PMB 45/80-65
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
badania
50/70
70/100
1
2
3
4
5
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1
PN-EN 1426 [21]
50-70
70-100
mm
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
46-54
43-51
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
230
230
nie mniej niż
4
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28]
99
99
nie mniej niż
1
2
3
4
5
5
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
% m/m
PN-EN 12607-1
0,5
0,8
przyrost),
[31]
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
50
46
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
48
45
po starzeniu, nie mniej
niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1
2,2
2,2
nie więcej niż
[30]
9
Wzrost temp. mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
9
9
po starzeniu, nie więcej
niż
10 Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
-8
-10
Fraassa, nie więcej niż
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023
[59]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaga
Metod
Jed45/80 – 55
45/80 – 65
nie
Właściwo
a
nostk
podstawo
ść
badani
a
wymagan klasa wymagan klasa
we
a
ie
ie
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1
Konsyste
ncja
w
pośrednic
h
temperat
u-rach
eksploatacyjnych
Konsyste
ncja w
wysokich
temperat
u- rach
eksploatacyjnych

Kohezja

2

3

4

5

6

7

8

Penetracj
a
w 25°C

PN-EN
1426
[21]

0,1
mm

45-80

4

45-80

4

Temperat
ura
mięknieni
a

PN-EN
1427
[22]

°C

≥ 55

7

≥ 65

5

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

J/cm

2

≥1w
5°C

4

≥2 w 5°C

3

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

J/cm

2

NPD

a

0

NPD

a

0

PN-EN
13588
[54]

J/cm

2

NPD

a

0

NPD

a

0

3

4

5

6

7

8

%

≥ 0,5

3

≥ 0,5

3

PN-EN
1426
[21]

%

≥ 60

7

≥ 60

7

PN-EN
1427
[22]

°C

≤8

2

≤8

2

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

°C

≤ -12

6

≤ -15

7

≥ 50

5

≥ 70

3

a

0

NPD

b

1

TBR

Siła
rozciągani
a
(mała
prędkość
rozciągani
a)
Siła
rozciągani
a w 5°C
(duża
prędkość
rozciągani
a)
Wahadło
Vialit
(meto-da
uderzenia
)

1
Stałość
konsyste
ncji
(Odporno
ść
na
starzenie
wg PNEN
12607-1
lub -3
[31]

2
Zmiana
masy
Pozostała
penetracj
a

Inne
właściwo
ści

Temperat
ura
zapłonu

Wymaga
nia
dodatkow
e

Temperat
ura
łamliwości
Nawrót
sprężysty
w 25°C
Nawrót
sprężysty
w 10°C
Zakres

Wzrost
temperatu
ry
mięknieni
a

PN-EN
ISO
2592
[63]
PN-EN
12593
[29]
PN-EN
13398
[51]

%

PN-EN

°C

NPD
TBR

a

0

b

1
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plastyczn
ości

14023
[59]
Punkt
5.1.9

Stabilnoś
ć
PN-EN
magazyn
13399
owa-nia.
[52]
Różnica
°C
≤5
2
≤5
PN-EN
temperatu
1427
r
[22]
mięknieni
a
Stabilnoś
PN-EN
ć
13399
magazyn
[52]
0,1
a
a
NPD
0
NPD
mm
owa-nia.
PN-EN
Różnica
1426
penetracji
[21]
Spadek
temperatury
PN-EN
12607mięknienia po 1 [31]
b
b
1
TBR
°C
TBR
PN-EN
starzeniu
Wymaga
wg PN1427
nia
EN 12607
[22]
dodatkow
-1 lub -3
e
[31]
Nawrót
sprę-żysty
w 25°C
po
starzeniu
≥ 50
4
≥ 60
wg PNEN
12607-1
PN-EN
lub -3
12607[31]
1 [31]
%
PN-EN
Nawrót
sprę-żysty 13398
[51]
w 10°C
po
starzeniu
a
a
NPD
0
NPD
wg PNEN
12607-1
lub -3
[31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

2

0

1

3

0

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w
mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego
rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
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2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy
stosować:
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
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 (nie obowiązuje
w przypadku zakupu gotowej mieszanki),
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny,
lub innego zamiennego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
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4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały
jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zależności 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 używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne
niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9 i 10.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC5S
AC8S
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
100
90
100
70
90
5,6
90
100
70
90
2
40
65
45
60
30
55
0,125
8
22
8
22
8
20
0,063
6
14
6
14
5
12,0
Zawartość lepiszcza,
Bmin6,0
Bmin5,8
Bmin5,6
*)
minimum
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]
Właściwość
Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
90
100
60
90
5,6
60
80
2
40
55
35
50
0,125
8
22
8
20
0,063
5
12,0
5
11,0
*)
Zawartość lepiszcza, minimum
Bmin5,6
Bmin5,42
*)

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości
3
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m . Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma
inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną
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wartość należy pomnożyć przez współczynnik

α=

α

według równania:

2, 650

ρd

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷
KR2 [65]
Warunki
AC8S
AC11S
Właściwość
zagęszczan
Metoda i warunki
AC5S
ia wg PNbadania
EN
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.2,ubija
PN-EN 12697-8
Vmin1,0
Vmin1,0
Vmin1,0
wolnych
nie, 2×50
[33],
Vmax3,0
Vmax3,0
Vmax3,0
przestrzeni
uderzeń
p. 4
Wolne
C.1.2,ubija
PN-EN 12697-8
przestrzenie
VFBmin75
VFBmin75 VFBmin75
nie, 2×50
[33],
wypełnione
VFBmin93
VFBmin93 VFBmin93
uderzeń
p. 5
lepiszczem
Zawartość
wolnych
C.1.2,ubija
PN-EN 12697-8
VMAmin1 VMAmin1
przestrzeni
nie, 2×50
[33],
VMAmin14
4
4
w mieszance
uderzeń
p. 5
mineralnej
PN-EN 12697-12
[35],
Odporność na
C.1.1,ubija
przechowywanie w
działanie wody
nie, 2×35
40°C z jednym
ITSR90
ITSR90
ITSR90
a)
uderzeń
cyklem
zamrażania,
badanie w 25°C
a)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010
[65] w załączniku 1.
Tablica 9.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu
KR3 ÷ KR4 [65]
Warunki
Właściwość
zagęszczani Metoda i warunki badania
AC8S
AC11S
a wg PN-EN
13108-20
[48]
C.1.2,ubijani
Zawartość wolnych
Vmin2,0
Vmin2,0
e,
2×50 PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni
Vmax4
Vmax4
uderzeń
PN-EN 12697-22, metoda WTSAIR
WTSAIR
C.1.20,
Odporność na
B
w powietrzu, PN-EN 0,50
0,50
wałowanie,
a)
deformacje trwałe
PRDAIRd
13108-20, D.1.6,60°C, 10 PRDAIRd
P98-P100
000 cykli [38]
eklar
eklar
PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani
przechowywanie w 40°C
Odporność na
e,
2×35
z jednym cyklem
ITSR90
ITSR90
działanie wody
uderzeń
zamrażania,
b)
badanie w 25°C
a)
Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010
[65] w załączniku 1.
Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷
KR6 [65]
Warunki
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Właściwość

Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
a)
deformacje trwałe

Odporność na
działanie wody

zagęszczani
a wg PN-EN
13108-20
[48]
C.1.2,ubijani
e,
2×50
uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijani
e,
2×35
uderzeń

Metoda i warunki badania

AC8S

AC11S

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

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4

WTSAIR

WTSAIR

PN-EN 12697-22, metoda
B
w powietrzu, PN-EN
13108-20, D.1.6,60°C, 10
000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamrażania,
b)
badanie w 25°C

0,30

PRDAIRd
eklar

ITSR90

0,30

PRDAIRd
eklar

ITSR90

a)

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010
[65] w załączniku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu
należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
o
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30 C od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
b)

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Asfalt 70/100
od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50
od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70
od 140 do 180
PMB 45/80-55
od 130 do 180
PMB 45/80-65
od 130 do 180
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni,
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12.
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Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna
Klasa drogi
Element nawierzchni
nierówność podłoża
pod warstwę ścieralną
[mm]
A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
6
włączania i wyłączania
GP
Jezdnie
łącznic,
jezdnie
MOP,
8
utwardzone pobocza
G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
8
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
9
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
2
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy
ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe
2
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m , przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
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ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu
publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
–

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do
w czasie robót
robót
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3
0
+5
cm
Warstwa ścieralna o grubości < 3
+5
+10
cm
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Projektowana
Wskaźnik
Zawartość
Typ i wymiar
grubość warstwy
zagęszczenia
wolnych
mieszanki
technologicznej
[%]
przestrzeni w
[cm]
warstwie
[%(v/v)]
AC5S,
KR12,0 ÷ 4,0
≥ 98
1,5 ÷ 4,0
KR2
AC8S,
KR12,5 ÷ 4,5
≥ 98
1,5 ÷ 4,0
KR2
AC11S,
KR13,0 ÷ 5,0
≥ 98
1,5 ÷ 4,0
KR2
AC8S,
KR32,5÷4,5
≥ 98
3,0÷5,0
KR6
AC11S,
KR33,0 ÷ 5,0
≥ 98
3,0÷5,0
KR6
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera Kontraktu).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
przeprowadzić badania kontrolne według 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
12697-13 [36]),
– 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 Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
a), b)
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.3
1.4
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
2
Warstwa asfaltowa
a)
2.1
Wskaźnik zagęszczenia
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
a)
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
2
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m nawierzchni jedna próbka;
w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie
dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż
20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej 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 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 16.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
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 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
a)
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa AC
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa
2
niż 6000 m lub
– droga ograniczona krawężnikami,
≤ 10
2
powierzchnia większa niż 1000 m lub
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2. – mały odcinek budowy lub
≤ 15
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 25
a)
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, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości
dopuszczalne kreślone w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych
łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
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6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas
należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się
dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67].
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej,
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą
przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną
powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17. Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tablica 17. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
Element nawierzchni
Wartości wskaźnika
IRI [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
≤ 2,9
A, S
włączania i wyłączania
GP
Jezdnie
łącznic,
jezdnie
MOP,
≤ 3,7
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
G
i wyłączania, postojowe, jezdnie
≤ 4,6
łącznic, utwardzone pobocza
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina.
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Wartości odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
≤6
A, S
włączania i wyłączania
GP
Jezdnie
łącznic,
jezdnie
MOP,
≤8
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
G
i wyłączania, postojowe, jezdnie
≤8
łącznic, utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
≤9
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na
2
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m , a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy
100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest
miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej
E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być
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większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku
odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika
tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4
do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być
mniejsze niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż
0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tablica 19. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego
Miarodajny współczynnik
tarcia przy prędkości
zablokowanej opony
Klasa drogi
Element nawierzchni
względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
≥ 0,37
A, S
Pasy: włączania i wyłączania,
≥ 0,44
jezdnie łącznic
Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
≥ 0,36
GP, G, Z
utwardzone pobocza
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej
o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
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− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są 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-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw –
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika
płaskości
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
8. PN-EN 933-5
Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren
o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik
przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania
błękitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
14. PN-EN 1097-4
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagęszczonego wypełniacza
15. PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez
suszenie w suszarce z wentylacją
16. PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i
nasiąkliwości
17. PN-EN 1097-7
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza
– Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności
kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
19. PN-EN 1367-1
działanie czynników atmosferycznych – Część 1:
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20.

PN-EN 1367-3

21.

PN-EN 1426

22.

PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.

PN-EN 1744-1

26.

PN-EN 1744-4

27.

PN-EN 12591

28.

PN-EN 12592

29.

PN-EN 12593

30.

PN-EN 12606-1

31.

PN-EN 12607-1

32.

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

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników 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 mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
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
11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu
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wypływu
emulsji asfaltowych
lepkościomierzem
wypływowym
42. PN-EN 12847
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH
emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043
Kruszywa
do
mieszanek
bitumicznych
i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
45. PN-EN 13074
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu –
Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym
47. PN-EN 13108-1
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część
1: Beton Asfaltowy
48. PN-EN 13108-20
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część
20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą
Pierścienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu
sprężystego asfaltów modyfikowanych
52. PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności
na magazynowanie modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
53. PN-EN 13587
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
54. PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
55. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
56. PN-EN 13614
przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
58. PN-EN 13808
kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
asfaltów modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na gorąco
61. PN-EN 14188-2
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja
zalew na zimno
62. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda
otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
69. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA
i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego, w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas
prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R”
w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt
betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów
zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej 0/16 mm dla KR2 i dla KR3 z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
8.4.1.5.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
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, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
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.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej
PMB
- polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
- kationowa emulsja asfaltowa,
NPD
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent może jej nie określać),
TBR
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
MOP
- miejsce obsługi podróżnych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1].
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
polimeroasfalt
KR1 – KR2 AC11W,AC16W
50/70
KR3 – KR4 AC16W,AC22W
35/50, 50/70,
PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50, 50/70
KR5 – KR6 AC16W AC22W
35/50,
PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
badania
35/50
50/70
1
2
3
4
5
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1
PN-EN 1426 [21]
35÷50
50÷70
mm
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
50÷58
46÷54
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
240
230
nie mniej niż
1
4

5

6
7

8
9

10

2
3
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28]
nie mniej niż
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
% m/m
PN-EN 12607-1
przyrost),
[31]
nie więcej niż
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
starzeniu, nie mniej niż
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
po starzeniu, nie mniej
niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1
nie więcej niż
[30]
Wzrost temp. mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
po starzeniu, nie więcej
niż
Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
Fraassa, nie więcej niż

4

5

99

99

0,5

0,5

53

50

52

48

2,2

2,2

8

9

-5

-8

Tablica 4.
Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN
14023 [59]
Gatunki asfaltów
Wymaga
nie
Metoda
Jednostk modyfikowanych
Właściwość
polimerami (PMB)
podstawo
badania
a
we
25/55 – 60
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1
Konsyste
ncja
w
pośrednic
h
temperat
u-rach
eksploatacyjnych
Konsyste
ncja w
wysokich
temperat
u- rach
eksploatacyjnych

Kohezja

1
Stałość
konsyste
ncji
(Odporno
ść
na
starzenie
wg PNEN
12607-1
lub -3
[31]
Inne
właściwo
ści

Wymaga
nia
dodatkow
e

3

4

wymaganie
5

klasa
6

Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426
[21]

0,1 mm

25-55

3

Temperatur
a mięknienia

PN-EN 1427
[22]

°C

≥ 60

6

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

J/cm

2

≥ 2 w 5°C

3

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

J/cm

2

NPD

a

0

PN-EN
13588 [54]

J/cm

2

NPD

a

0

3

4

5

6

%

≥ 0,5

3

PN-EN 1426
[21]

%

≥ 40

3

Wzrost
temperatury
mięknienia

PN-EN 1427
[22]

°C

≤8

3

Temperatur
a zapłonu

PN-EN ISO
2592 [63]

°C

≥ 235

3

Temperatur
a łamliwości

PN-EN
12593 [29]

°C

≤ -12

6

%

≥ 50

5

2

Siła
rozciągania
(mała
prędkość
rozciągania)
Siła
rozciągania
w 5°C (duża
prędkość
rozciągania)
Wahadło
Vialit
(metoda
uderzenia)

2
Zmiana
masy
Pozostała
penetracja

Nawrót
sprężysty w
25°C
Nawrót
sprężysty w
10°C
Zakres
plastycznoś
ci
Stabilność

PN-EN
13398 [51]

a

0

b

1

NPD
PN-EN
14023 [59]
Punkt 5.1.9
PN-EN

°C

TBR

°C

≤5

2
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13399 [52]
magazynow
PN-EN 1427
ania.
[22]
Różnica
tempe-ratur
mięknienia
Stabilność
PN-EN
magazynow
13399 [52]
a
ania.
0,1 mm
NPD
PN-EN 1426
Różnica
[21]
penetracji
Spadek
tempe-ratury
PN-EN
mięknienia
12607-1 [31]
b
°C
TBR
po starzeniu
PN-EN 1427
wg PN-EN
[22]
12607
-1 lub -3 [31]
Nawrót
sprę-żysty w
25°C po
≥ 50
starzeniu wg
PN-EN
12607-1 lub
PN-EN
-3 [31]
12607-1 [31]
%
PN-EN
Nawrót
13398 [51]
sprę-żysty w
10°C po
a
starzeniu wg
NPD
PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

0

1

4

0

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w
mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego
rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PNEN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy
stosować:
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e) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
f) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały
jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zależności 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 używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne
niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu do akceptacji projekt
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach
6, 7, 8.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6 [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC16W
AC16W
AC11W
AC22W
KR1-KR2
KR3-KR6
KR1-KR2
KR3-KR6
od
do
od
do
Wymiar sita #,
od
do
od
do
[mm]
31,5
100
100
100
22,4
90
100
90
100
90
100
16
10
65
90
0
65
80
70
90
11,2
90
100
55
85
8
60
85
45
70
25
55
25
50
2
30
55
20
45
5
15
4
12
0,125
6
24
4
12
3,0
8,0
4,0
10,0
0,063
3,0
8,0
4,0
10,0
Zawartość
Bmin4,4
Bmin4,4
lepiszcza,
Bmin4,6
Bmin4,2
*)
minimum
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki
3
mineralnej 2,650 Mg/m . Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy
pomnożyć przez współczynnik

α

według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
Warunki
zagęszczan
ia wg PNMetoda i warunki
Właściwość
AC11W
AC16W
EN
badania
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.2,ubija
PN-EN 12697-8 [33],
Vmin 3,0
Vmin 3,0
wolnych
nie, 2×50
p. 4
Vmax 6,0
Vmax 6,0
przestrzeni
uderzeń
Wolne
C.1.2,ubija
przestrzenie
PN-EN 12697-8 [33],
VFBmin 65
VFBmin 60
nie, 2×50
wypełnione
p. 5
VFBmin 80
VFBmin 80
uderzeń
lepiszczem
Zawartość
wolnych
C.1.2,ubija
PN-EN 12697-8 [33],
przestrzeni
nie, 2×50
VMAmin 14
VMAmin 14
p. 5
w mieszance uderzeń
mineralnej
PN-EN 12697-12
[35],
Odporność
C.1.1,ubija
przechowywanie w
ITSR80
na działanie
nie, 2×35
40°C z jednym
ITSR80
wody
uderzeń
cyklem zamrażania,
a)

badanie w 25°C
a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 7.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i
wyrównawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]
Właściwość
Warunki
Metoda i warunki badania
AC16W
AC22W
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Zawartość wolnych
przestrzeni

Odporność na
a)
deformacje trwałe

Odporność na
działanie wody
a)
b)

zagęszczania
wg PN-EN
13108-20
[48]
C.1.3,ubijanie
,
2×75
uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie
,
2×35
uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
PN-EN 12697-22, metoda
B
w powietrzu, PNEN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli
[38]
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamrażania,
b)
badanie w 25°C

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0
WTSAIR

WTSAIR 0,3
PRDAIR dekl

0,3

PRDAIRdek
l

ITS80

ITSR80

Grubość płyty: AC16, AC22 60mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.

Tablica 8.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i
wyrównawczej, dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65]
Warunki
zagęszczani
a wg PN-EN Metoda i warunki badania
AC16W
AC22W
Właściwość
13108-20
[48]
C.1.3,ubijani
Zawartość wolnych
Vmin 4,0
Vmin 4,0
e,
2×75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni
Vmax 7,0
Vmax 7,0
uderzeń
PN-EN 12697-22, metoda
WTSAIR 0,15
C.1.20,
Odporność na
B
w powietrzu, PN-EN
WTSAIR 0,15
wałowanie,
PRDAIR
a)
deformacje trwałe
13108-20, D.1.6,60°C, 10
PRDAIR dekla
P98-P100
dekla
000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani
przechowywanie w 40°C
Odporność na
ITSR80
e,
2×35
z jednym cyklem
ITSR80
działanie wody
uderzeń
zamrażania,
b)
badanie w 25°C
a)
Grubość plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu
należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego
35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy
najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki
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Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70
PMB 25/55-60

[°C]
od 155 do 195
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni,
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna
Klasa drogi
Element nawierzchni
nierówność podłoża
pod warstwę wiążącą
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
9
A, S,
włączania i wyłączania
Jezdnie
łącznic,
jezdnie
MOP,
10
GP
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
G
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
10
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
12

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
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Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
2
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷
2
0,5 kg/m , przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu
publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
o
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5 C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub
wyrównawczej z betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do
w czasie robót
robót
Warstwa wiążąca
0
+5
Warstwa wyrównawcza
0
+5
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12.
Tablica 12. Właściwości warstwy AC
Wskaźnik
Zawartość
Projektowana
zagęszczenia
wolnych
Typ i wymiar
grubość
mieszanki
warstwy
[%]
przestrzeni w
technologicznej
warstwie
[cm]
[%(v/v)]
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AC11W, KR1÷KR2
4,0 ÷ 10,0
≥ 98
3,5 ÷ 7,0
AC16W, KR1÷KR2
5,0 ÷ 10,0
≥ 98
3,5 ÷ 7,0
AC16W, KR3÷KR6
5,0 ÷ 10,0
≥ 98
4,5 ÷ 8,0
AC22W, KR3÷KR6
7,0 ÷ 10,0
≥ 98
4,5 ÷8,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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 Inżyniera Kontraktu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi 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 – Inżyniera Kontraktu).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
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
12697-13 [36]),
– 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 Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 13.
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Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
a), b)
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza
1.3
1.4
odzyskanego
2
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
2.1
próbki
2.2
Warstwa asfaltowa
a)
2.3
Wskaźnik zagęszczenia
2.4
Spadki poprzeczne
Równość
2.5
2.6
Grubość lub ilość materiału
a)
Zawartość wolnych przestrzeni
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
2
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba
próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie
dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż
20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej 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 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 14.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
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Warunki oceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa
2
niż 6000 m lub
–
droga
ograniczona
krawężnikami,
2
powierzchnia większa niż 1000 m lub
2. – mały odcinek budowy

Warstwa asfaltowa AC

a)

≤ 10
≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 15
a)
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, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne
podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych
łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej
o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
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9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są 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-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw –
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
6. PN-EN 933-3
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika
płaskości
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren
o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik
przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania
błękitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
14. PN-EN 1097-4
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagęszczonego wypełniacza
15. PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
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kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez
suszenie w suszarce z wentylacją
16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.

PN-EN 1426

22.

PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.

PN-EN 1744-1

26.

PN-EN 1744-4

27.

PN-EN 12591

28.

PN-EN 12592

29.

PN-EN 12593

30.

PN-EN 12606-1

31.

PN-EN 12607-1

32.

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

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

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 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 mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
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
11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
13: Pomiar temperatury
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37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.

PN-EN 12847

43.

PN-EN 12850

44.

PN-EN 13043

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.

PN-EN 13108-1

48.

PN-EN 13108-20

49.

PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.

PN-EN 13703

58.

PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.

PN-EN 14188-1

61.

PN-EN 14188-2

62.

PN-EN 22592

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych 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
sprężystego asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności
na magazynowanie modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
asfaltów modyfikowanych polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja
zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i
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palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda
otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
70. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
71. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
72. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
71. 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)
72. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
63.

PN-EN ISO 2592
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D – 05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) wg WT-1 i WT-2
z 2010 r.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej
(mieszanki SMA), w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas
prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R”
w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt
betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów
zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8 dla KR2 wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami
pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym
uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową.
1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na
sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. 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).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
- kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie
określać),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI
- (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP - miejsce obsługi podróżnych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1].
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA
ruchu
SMA
asfaltu drogowego
polimeroasfaltu
KR1 – KR2
SMA 5
50/70, 70/100
1)
SMA 8
Wielorodzajowy 50/70
KR3 – KR4
SMA 5
50/70 ,
SMA 8
Wielorodzajowy 50/70
PMB 45/80-55,
SMA 11
PMB 45/80-65,
2)
PMB 65/105-60
KR5 – KR6
SMA 8
SMA 11
1)
Ze względu na wysokie koszty produkcji i wbudowania, nie zalecana dla KR1KR-2
2)
Do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5 cm
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
50/7
70/100
badania
0
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1
PN-EN 1426 [21]
5070-100
mm
70
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
4643-51
54
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
230
230
nie mniej niż
4
Zawartość składników
% m/m PN-EN 12592 [28]
99
99
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
5
Zmiana masy po
% m/m PN-EN 12607-1 [31]
0,5
0,8
starzeniu (ubytek lub
przyrost),
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
50
46
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
48
45
po starzeniu, nie mniej
niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
2,2
2,2
nie więcej niż
9
Wzrost temp. mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
9
9
po starzeniu, nie więcej
niż
10 Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
-8
-10
Fraassa, nie więcej niż
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023
[59]
Gatunki
asfaltów
modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaga
Metod
Jed- 45/80 – 55
45/80 – 65
65/105 - 60
nie
Właściwo
a
nost wym kla
wym
kla
wym
kla
podstawo
ść
badan
ka
asa
asa
asa
we
ia
gani
ganie
ganie
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Konsyste
ncja w
pośredni
PNPenetracj
EN
0,1
454565ch
4
4
6
a
temperat
1426
mm
80
80
105
w 25°C
u-rach
[21]
eksploatacyjnych
Konsyste
ncja w
Temperat
PNwysokich
ura
EN
°C
≥ 55
7
≥ 65
5
≥ 60
6
temperat
1427
mięknieni
u- rach
a
[22]
eksploatacyjnych
1

2
Siła
rozciągania (mała
prę-dkość
rozciągania)

Kohezja

Stałość
konsystencji
(Odporno
ść na
starzenie
)
wg PNEN
12607-1
lub -3
[31]
Inne
właściwo

Siła
rozciągania w 5°C
(duża
prędkość
rozciągania)
Wahadło
Vialit
(meto-da
uderzenia
)
Zmiana
masy

3
PNEN
13589
[55]
PNEN
13703
[57]
PNEN
13587
[53]
PNEN
13703
[57]
PNEN
13588
[54]

4

5

6

7

8

9

10

2

≥1
w
5°C

4

≥2
w
5°C

3

≥1
w
5°C

4

J/cm

NPD

J/cm

NPD
a

0

%

≥ 0,5

J/cm

2

2

a

0

NPD
a

NPD

0

a

0

3

≥ 0,5

NPD
a

NPD

0

a

0

3

≥ 0,5

3

Pozostała
penetracja

PNEN
1426
[21]

%

≥ 60

7

≥ 60

7

≥ 60

7

Wzrost
temperatury
mięknieni
a

PNEN
1427
[22]

°C

≤8

2

≤8

2

≤ 10

3

Temperat
ura

PNEN

°C

≥
235

3

≥
235

3

≥
235

3
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ści

zapłonu

Temperat
ura
łamliwości
Nawrót
sprężysty
w 25°C
Nawrót
sprężysty
w 10°C

Wymaga
nia
dodatkow
e

Zakres
plastyczn
ości
Stabilność
magazyno
wa-nia.
Różnica
temperatu
r
mięknieni
a
Stabilność
magazyno
wa-nia.
Różnica
penetracji

1

Wymaga
nia
dodatkow
e

2
Spadek
temperatury
mięknieni
a po
starzeniu
wg PN-EN
12607
-1 lub -3
[31]
Nawrót
sprę-żysty
w 25°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1
lub -3
[31]
Nawrót
sprę-żysty
w 10°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1
lub -3

ISO
2592
[63]
PNEN
12593
[29]
PNEN
13398
[51]
PNEN
14023
[59]
Punkt
5.1.9
PNEN
13399
[52]
PNEN
1427
[22]
PNEN
13399
[52]
PNEN
1426
[21]

°C

≤12

6

≤ -15

7

≤ -15

7

≥ 50

5

≥ 70

3

≥ 50

5

%
NPD
a

TBR

0

NPD
a

b

1

TBR

°C

≤5

2

≤5

0,1
mm

NPD
a

0

3

4

5

PNEN
12607
-1
[31]
PNEN
1427
[22]

°C

PNEN
12607
-1
[31]
PNEN
13398
[51]

°C

b

NPD

0

TBR

2

≤5

0

6

7

b

1

TBR

≥ 50

4

≥ 60

b

a

1

a

TBR

NPD

b

0

1

2

NPD
a

0

8

9

10

1

TBR

3

≥ 50

b

1

4

%

NPD
a

0

NPD
a

0

NPD
a

0
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[31]
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
a

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w
mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego
rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo do mieszanki SMA
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010
[64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 16, 17, 18.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Kruszywo do uszorstnienia
W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym
z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dokładnie przywałować
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w
tablicy 5
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3.
Tablica 5. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA [65]
Właściwości
Metoda
Wymagania
kruszywa
badania
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
Uziarnienie
PN-EN 933-1 [5]
kat. GC 90/10
kat. f1 , tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤
Zawartość pyłu
PN-EN 933-1 [5]
1% (m/m)
Odporność na
polerowanie
PN-EN 1097-8 [18] kat. PSV44 tj.odporność ≥ 44
kruszywa, kat.
nie niższa niż
PN-EN 1097-6,
Gęstość ziaren
deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 9 [16]
Grube
zanieczyszkat. mLPC 0,1, tj. zawartość
PN-EN 1744-1
zanieczyszczeń o wymiarze większym od
czenia lekkie,
p. 14.2 [25]
kat. nie wyższa
2 mm powinna wynosić ≤ 0,1 % (m/m)
niż
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości, rozdz. - rozdział
2.5. Stabilizator mastyksu
W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa
w wyprodukowanej mieszance SMA podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi mogą być
włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania określone przez producenta. Włókna
te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym.
Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie
wymagania spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje
spływności lepiszcza z ziaren kruszywa.
2.6. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywolepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej
80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
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Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy
stosować:
g) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
h) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]:
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
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, z możliwością dozowania
stabilizatora mastyksu (nie obowiązuje w przypadku zakupu gotowej mieszanki),
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny,
lub innego zamiennego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały
jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę SMA należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności 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.).
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Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne
niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] .
5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki SMA (SMA 5, SMA 8, SMA 11).
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość
środka stabilizującego podane są w tablicy 6.
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicach 7, 8 i 9.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki
SMA do warstwy ścieralnej [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
SMA 5
SMA 8
SMA 11
KR3 ÷ KR4
KR3 ÷ KR6
KR3 ÷ KR6
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
100
90
100
50
65
5,6
90
100
35
60
35
45
2
30
40
20
30
20
30
0,125
10
19
9
17
9
17
0,063
7
12
7
12
8
12
Orientacyjna
zawartość środka
0,3
1,5
0,3
1,5
0,3
1,5
stabilizującego, [%
(m/m)]
Zawartość lepiszcza,
Bmin 7,2
Bmin 7,0
Bmin 6,4
*)
minimum
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki
3
mineralnej 2,650 Mg/m . Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną
gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną
wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
Warunki
zagęszczani
Właściwość
a wg PN-EN Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.2,ubijani
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin 1,5
Vmin 1,5
wolnych
e,
2×50
Vmax 3,0 Vmax 3,0
przestrzeni
uderzeń
PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijani
przechowywanie w 40°C
Odporność na
e,
2×35
z jednym cyklem
ITSR90 ITSR90
działanie wody
uderzeń
zamrażania,
1)
badanie w 25°C
Spływność
PN-EN 12697-18 [37], p.
D 0,3
D 0,3
lepiszcza
5
1)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w
WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
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dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]
Warunki
zagęszczani
Metoda i
Właściwość
a wg PN-EN
warunki
SMA 5
SMA 8
SMA 11
13108-20
badania
[48]
Zawartość
C.1.2,ubijani
PN-EN 12697Vmin 1,5
Vmin 1,5
Vmin 1,5
wolnych
e,
2×50
Vmax 3,0
Vmax 3,0
Vmax 3,0
8 [33], p. 4
przestrzeni
uderzeń
PN-EN 1269722 [38],
Odporność
metoda B
WTSAIR
WTSAIR
WTSAIR
C.1.20,
na
w powietrzu,
0,50
0,50
0,50
wałowanie,
deformacje
PN-EN 13108- PRDAIRdekl PRDAIRdekl PRDAIRdekl
P98-P100
1)
20, D.1.6,
trwałe
a
a
a
60°C, 10000
cykli [48]
PN-EN 1269712 [35],
przechowywan
Odporność
C.1.1,ubijani
ie w 40°C z
ITSR90
ITSR90
ITSR90
na działanie
e,
2×35
jednym cyklem
wody
uderzeń
zamrażania,
badanie w
2)
25°C
Spływność
PN-EN 12697D 0,3
D 0,3
D 0,3
lepiszcza
18 [37], p. 5
1)
Grubość płyty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm
2)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2
2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 9.
Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65]
Warunki
zagęszczani
Metoda i warunki
Właściwość
a wg PN-EN
SMA 8
SMA 11
badania
13108-20
[48]
C.1.2,ubijani
Zawartość wolnych
PN-EN 12697-8 [33],
Vmin 2,0
Vmin 2,0
e,
2×50
przestrzeni
p. 4
Vmax 3,5
Vmax 3,5
uderzeń
PN-EN 12697-22 [38],
WTSAIR
WTSAIR
C.1.20,
metoda B w powietrzu,
Odporność na
0,30
0,30
wałowanie,
PN-EN 13108-20,
1)
deformacje trwałe
PRDAIRdekl PRDAIRdekl
D.1.6, 60°C, 10 000
P98-P100
a
a
cykli
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w
C.1.1,ubijani
Odporność na
40°C
e,
2×35
ITSR90
ITSR90
działanie wody
z jednym cyklem
uderzeń
zamrażania,
2)
badanie w 25°C
Spływność
PN-EN 12697-18 [37],
D 0,3
D 0,3
lepiszcza
p. 5
1)
Grubość płyty: SMA8 40mm, SMA11 40mm.
2)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2
2010 w załączniku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania,
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być

Strona 130 z 196

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 180°C
dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 65/105-60.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
(SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70
od 160 do 200
Asfalt 70/100
od 140 do 180
Wielorodzajowy 50/70
od 160 do 200
od 130 do 180
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
od 130 do 180
PMB 65/105-60
od 130 do 170
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić jednorodność
dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę SMA
powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć
dane z pomiaru równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej przy użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z
warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna
nierówność podłoża
Klasa drogi
Element nawierzchni
pod warstwę ścieralną
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
6
włączania i wyłączania
A, S,
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP,
8
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
G
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
8
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
9
Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
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Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek próbny celem
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania i uzyskiwanych
parametrów jakościowych.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
2
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy
ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy z
mieszanki SMA, powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3
2
kg/m , przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki SMA; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu
publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy SMA w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
o
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5 C.
Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
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mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy z SMA.
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do
w czasie robót
robót
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3
0
+5
cm
Warstwa ścieralna o grubości < 3
+5
+10
cm
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Właściwości warstwy SMA
Zawartość
Projektowana
Wskaźnik
wolnych
Typ i wymiar
grubość warstwy
zagęszczenia
przestrzeni w
mieszanki
technologicznej
[%]
warstwie
[cm]
[%(v/v)]
SMA 5 KR1 ÷ KR4
2,0 ÷ 4,0
≥ 97
2,0 ÷ 4,5
SMA 8 KR1 ÷ KR4
2,5 ÷ 5,0
≥ 97
2,0 ÷ 4,5
SMA11 KR3 ÷ KR4
3,5 ÷ 5,0
≥ 97
2,0 ÷ 4,5
SMA 8 KR5 ÷ KR6
2,5 ÷ 5,0
≥ 97
3,0 ÷ 5,0
SMA11 KR5 ÷ KR6
3,5 ÷ 5,0
≥ 97
3,0 ÷ 5,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną
w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do
warstw z mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się
stosowania wibracji podczas zagęszczania SMA.
5.9. Uszorstnienie warstwy SMA
Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do
przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy
estetyczne.
Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z
mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki
SMA o D ≥ 11 mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować.
Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza
się wykonanie ręczne. Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed
hałasem. Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym
uziarnieniu.
Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA:
2
– kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m ,
2
– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inżyniera,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),

Strona 133 z 196

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera Kontraktu).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
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
12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– ocena wizualna posypki,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– dokumentacja
działań
podejmowanych
celem
zapewnienia
odpowiednich
właściwości
przeciwpoślizgowych,
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 14
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
a), b)
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
a)

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura
mięknienia
lepiszcza
odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
próbki
Warstwa asfaltowa
a)
Wskaźnik zagęszczenia
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
a)
Zawartość wolnych przestrzeni
Właściwości przeciwpoślizgowe
2

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba
próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg
w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
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Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż
20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej 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 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 15.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
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 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
a)
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa SMA
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa
2
niż 6000 m lub
≤ 10
– droga ograniczona krawężnikami,
2
powierzchnia większa niż 1000 m lub
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2. – mały odcinek budowy lub
≤ 15
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 25
a)
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, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może przekroczyć wartości
dopuszczalnych określonych w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych
łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas
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należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się
dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67].
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej
użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż
co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które
nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a
mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 16. Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
Element nawierzchni
Wartości wskaźnika
IRI [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
≤ 2,9
włączania i wyłączania
A, S
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP,
≤ 3,7
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
G
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
≤ 4,6
utwardzone pobocza
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina.
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 17 Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Wartości odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
≤6
włączania i wyłączania
A, S
GP
Jezdnie
łącznic,
jezdnie
MOP,
≤8
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
G
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
≤8
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
≤9
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
o
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30 C, nie rzadziej niż co 50 m na
2
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m , a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy
100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest
miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej
E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być
większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku
odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika
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tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4
do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być
mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż
0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego
Miarodajny współczynnik
tarcia przy prędkości
zablokowanej opony
Klasa drogi
Element nawierzchni
względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
≥ 0,37
A, S
Pasy: włączania i wyłączania,
≥ 0,44
jezdnie łącznic
Pasy:
ruchu,
dodatkowe,
GP, G, Z
≥ 0,36
utwardzone pobocza
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej
o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są 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-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw –
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika
płaskości
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
8. PN-EN 933-5
Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren
o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik
przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania
błękitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część
10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
14. PN-EN 1097-4
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagęszczonego wypełniacza
15. PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez
suszenie w suszarce z wentylacją
16. PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i
nasiąkliwości
17. PN-EN 1097-7
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza
– Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności
kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
19. PN-EN 1367-1
działanie czynników atmosferycznych – Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności
20. PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
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21.

PN-EN 1426

22.

PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.

PN-EN 1744-1

26.

PN-EN 1744-4

27.

PN-EN 12591

28.

PN-EN 12592

29.

PN-EN 12593

30.

PN-EN 12606-1

31.

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

32.

PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.

PN-EN 12847

działanie czynników 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 mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
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
11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu
wypływu
emulsji asfaltowych
lepkościomierzem
wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
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45.
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46.

PN-EN 13075-1

47.
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48.
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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
5: Mieszanka SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część
20: Badanie typu

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą
Pierścienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu
51. PN-EN 13398
sprężystego asfaltów modyfikowanych
52. PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności
na magazynowanie modyfikowanych asfaltów
53. PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
54. PN-EN 13588
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
55. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji
58. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
59. PN-EN 14023
asfaltów modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na gorąco
61. PN-EN 14188-2
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja
zalew na zimno
62. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda
otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
73. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
74. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
75. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
73. 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)
74. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
49.
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC ORAZ
PLACÓW I CHODNIKÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w związku
z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm i 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 oraz na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5 MPa.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.
2.2. Betonowa kostka brukowa
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawędziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
Wymaganie
Lp.
Cecha
Załącz
nik
normy
1
Kształt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyłki w
C
Długość szerokość
Różnica
mm od zadeklarowanych
grubość
pomię-dzy
wymiarów kostki,
dwoma pogrubości
<
±2
±2
± miarami
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100 mm
≥
100 mm

1.2

Odchyłki płaskości i
pofalowania (jeśli
maksymalne wymiary
kostki
> 300 mm),
przy długości pomiarowej

3
±3
4

gru-bości,
tej samej
kostki,
powinna
być ≤ 3 mm
Maksymalna (w mm)
wypukłość
wklęsłość

±3

C

1,5
2,0

±

1,0
1,5

300 mm

2
2.1

2.2

400 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność
na
D
zamrażanie/rozmraża-nie z
udziałem
soli
odladzających (wg klasy 3,
zał. D)
Wytrzymałość
na
F
rozciąganie
przy
rozłupywaniu

2.3

Trwałość (ze względu na
wytrzyma-łość)

2.4

Odporność na ścieranie
(wg klasy 3
oznaczenia H normy)

na

F

GiH

Ubytek masy po badaniu: wartość
2
średnia ≤ 1,0 kg/m , przy czym każdy
2
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥
3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥
2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego
niż 250 N/mm długości rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
ściernej,
wg zał. G normy
– badanie
podstawowe
≤ 23 mm

2.5

Odporność
poślizg/poślizgnięcie

I

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

Böhmego,
wg zał. H mormy
– badanie
alternatywne
3

≤20 000mm /500
2
0 mm
a) jeśli górna powierzchnia kostki
nie była szlifo-wana lub
polerowana – zadawalająca
odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się
podania wartości odporności na
poślizg/poślizgnięcie
–
należy
zadeklarować
minimalną
jej
wartość pomierzoną wg zał. I
normy (wahadłowym przyrządem
do badania tarcia)

a)
górna powierzchnia kostki nie
powinna mieć rys i odprysków,
b)
nie
dopuszcza
się
rozwarstwień
w
kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne
wykwity
nie
są
uważane za istotne
a)
kostki z powierzchnią o
specjalnej teksturze – producent
powinien opisać rodzaj tekstury,
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3.3

Zabarwienie (barwiona
może być warstwa
ścieralna lub cały element)

b)
tekstura lub zabarwienie
kostki powinny być porównane z
próbką producenta, zatwierdzoną
przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości
tekstury
lub
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami
we
właściwościach
surowców i zmianach warunków
twardnienia nie są uważane za
istotne

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
− piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4] oraz mieszankę cementu i piasku o RM=5
MPa,
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D05.03.04a [12],
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez
Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a)
10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3
szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom OST
D-05.03.04a [12].
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w
dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach
układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask,
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać
zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do
wyładowania cementu.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej
OST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] .
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
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Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 powinny być zgodne z
dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu,
2
koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m wstępnie
wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
o
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
o
o
temperatura utrzymuje się w granicach od 0 C do +5 C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni
oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
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kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami
gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć
monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z
dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale
zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać
wymaganiom OST D-05.03.04a [12].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej
o
otoczenia nie niższej niż 15 C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i
można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie
Częstotliwość badań
Wartości
badań i pomiarów
dopuszczalne
1 Sprawdzenie podłoża i koryta
Wg OST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy
Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie
obramowania wg OST D-08.01.01a [13];
nawierzchni
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15];
D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie
podsypki Bieżąca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem
liniowym
lub punktach dziennej działki odchyłki od
metodą niwelacji)
roboczej: grubości, spadków projektowanej
i cech konstrukcyjnych w grubości ±1
porównaniu z dokumentacją cm
pro-jektową i specyfikacją
5 Badania
wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodność z dokumentacją
Sukcesywnie
na
każdej
projektową
działce roboczej
b) położenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich
Przesunięcie
(sprawdzone geodezyjnie)
punktach
od osi
charakterystycznych
projektowanej do 2 cm
c) rzędne
wysokościowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone
instrumentem krawędziach
oraz
we +1 cm; -2 cm
pomiarowym)
wszystkich punktach charakterystycznych
d) równość w profilu podłużnym Jw.
Nierówności
łatą czterometrową)
do 8 mm
e) równość w przekroju
Jw.
Prześwity
poprzecznym (sprawdzona
mię-dzy łatą a
łatą profilową z po-ziomnicą i
popomiarze prześwitu kli-nem
wierzchnią do
cechowanym oraz
8 mm
przymiarem liniowym
względnie metodą niwela-cji)
f) spadki poprzeczne
Jw.
Odchyłki od
(sprawdzone me-todą
do-kumentacji
niwelacji)
pro-jektowej
do 0,3%
g) szerokość
nawierzchni Jw.
Odchyłki od
(sprawdzona
przymiarem
sze-rokości
liniowym)
projektowanej do ±5
cm
h) szerokość
i
głębokość W 20 punktach
Wg pktu 5.7.5
wypełnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(oględziny
i
pomiar działki roboczej
przymiarem
liniowym
po
wykrusze-niu dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i
Kontrola bieżąca
Wg
desenia ich ułożenia
dokumenta-cji
projektowej
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lub decyzji
Inży-niera
6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności
nawierzchni, krawężników, obrzeży,
wyglądu, prawidłowości desenia,
ścieków
kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wy-kruszeń, spoin i
szczelin
2 Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia
planie
osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
3 Rzędne wysokościowe, równość
Co 25 m i we wszystkich punktach
podłużna i poprzeczna, spadki
charakterystycznych (wg metod i dopoprzeczne i szerokość
puszczalnych wartości podanych w
tab. 2, lp. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i
Wg pktu 5.5 i 5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[5] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie podsypki,
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
− ułożenie i ubicie kostek,
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których
zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku
2. PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa
do
niezwiązanych
i
związanych
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przejściowym można stosować PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)
4. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
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D - 05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI
ODBITYMI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z położeniem geosiatki przeciwspękaniowej, w związku z wykonywaniem robót związanych
z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania
"Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni
o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz
o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni asfaltowych z geosiatkami opóźniającymi powstawanie, w warstwie ścieralnej,
spękań odbitych, oraz rozpraszającymi naprężenia i opóźniającymi inicjację i propagację spękań.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.2. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z
oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi.
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego
lepiszczem asfaltowym.
1.4.4. Pęknięcie odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące odwzorowaniem
istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych w górę w wyniku
koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, prowadzących do lokalnego przekroczenia
wytrzymałości granicznej. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających
pierwotny stan drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych.
1.4.5. Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas
stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1].
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
2.2. Geosiatka
Należy stosować geosiatki z włókien szklanych impregnowanych polimeroasfaltem lub geosiatki
z włókien węglowych, o zalecanej wytrzymałości podłużnej i poprzecznej większej lub równej 100 kN/m.
Geosiatka powinna mieć właściwości zgodne z aprobatą techniczną IBDiM.
Geosiatka może być składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest nawinięta na tuleję lub
rurę w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, którą zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie więcej
niż trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na
składowanie rolek nie owiniętych folią przez okres dłuższy niż jeden tydzień.
Przy składowaniu geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta.
2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki należy stosować:
a) kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99 [14], posiadającą
aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadający aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się asfalty:
DE 150 C i DE 250 C.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające
urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),
- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica
dysków wirujących
(z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do
czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,
- odkurzacze przemysłowe.
3.3. Układarki geosiatek
Do układania geosiatek na podłożu można stosować układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające
rozwijanie geosiatki ze szpuli. Siatkę układać pasem szerokości min. 1,0 m.
3.4. Skrapiarki
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji
asfaltowej. Do większości robót można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca
2
w założonej ilości (l/m ).
3.5. Inny sprzęt
Pozostały sprzęt stosowany do robót powinien odpowiadać wymaganiom OST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
4.2. Transport geosiatek
Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także
zabezpiecza składowaną geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania
słonecznego. Podczas transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki ze
środka transportu nie należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.
Przy transporcie geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta.
4.3. Transport innych materiałów
Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom OST, wymienionych
w niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] .
5.2. Zasady wykonywania robót
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi, występują
następujące czynności:
− oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułożenia geosiatki,
− skropienie lepiszczem,
− ułożenie geosiatki i przymocowanie jej do podłoża,
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− ułożenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na fragmencie jezdni pokrytym geosiatką.
5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki, zakłada:
− dokładne usunięcie z nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących integralną jej częścią (takich
jak: luźne kawałki betonu i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawałki błota, gliny itp.);
− oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą szczotką) do
stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłożu jedynie elementów związanych w sposób
trwały;
− bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, powierzchni bocznych
i dna;
− odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki miejscowe,
strumieniem sprężonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o możliwie dużym wydmuchu
powietrza;
− zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem;
− powtórne odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem.
Szczeliny i ubytki większe od 4 mm powinny być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami
wyrównawczymi.
5.5. Ułożenie geosiatki
5.6.1. Czynności przygotowawcze
Ułożenie geosiatki powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu.
Folię, w którą są zapakowane rolki geosiatki, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. Szerokość po przycięciu powinna
umożliwić połączenie sąsiednich pasm siatki z zakładem. Początkowo nie należy wykonywać wcięć na
wpusty uliczne i studzienki, gdyż należy je wykonać dopiero po naciągnięciu i zamocowaniu siatki.
Przygotowane rolki siatki należy rozłożyć wzdłuż odcinka drogi, na którym będą prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, na przygotowanym podłożu. Przy
większym zakresie robót zaleca się wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia
rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoża itp.
Geosiatkę można układać ręcznie lub za pomocą układarki przez rozwijanie ze szpuli. Zaleca się
układanie mechaniczne.
5.6.2. Sposób ułożenia geosiatki
Układanie geosiatek plecionych przewiduje następujące czynności, jeśli zalecenia producenta nie
przewidują inaczej:
− geosiatki powinny być układane na warstwie emulsji w ilości określonej przez producenta, skropienie
lepiszczem powinno odpowiadać wymaganiom OST D-04.03.01 [3],
− geosiatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie naprężając w czasie
układania przez podnoszenie rolki i naciąganie siatki,
− siatki plecione rozłożone z rolki wzdłuż osi przymocowuje się na początku kołkami stalowymi wbijanymi w
dolną warstwę, ew. śrubami z nakrętką osadzonymi wewnątrz kołków,
− geosiatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu połączenia zakładów pasm geosiatki zaleca się ją skropić
2
lepiszczem w ilości 300 g/m ,
− geosiatki napręża się przy użyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do
wydłużenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w
nawierzchni oraz uniknięcie przesunięcia lub sfalowania podczas układania na niej mieszanki przez
rozściełarkę,
− po naprężeniu siatki można w niej wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 20 cm do
obrysu tych urządzeń,
− jeżeli geosiatki układane są na spoinach, brzeg siatki powinien być przesunięty w stosunku do spoiny o
min. 500 mm,
− przy promieniach krzywizny większych od 600 m geosiatki układa się bez specjalnych zabiegów. Na
odcinkach, gdzie promienie krzywizn są mniejsze od 600 m, ułożenie geosiatek powinno być dostosowane
do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawędzi stalowymi kołkami.
Geosiatka nie może być mokra, nie może być rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiona
na noc bez przykrycia warstwą asfaltową.
Geosiatkę należy układać przy suchej pogodzie, tak aby nie dopuścić do jej zamoczenia,
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nasiąknięcia wodą. Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Konieczne jest
zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podłoża.
5.6.3. Zalecenia uzupełniające (wg [15])
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mieć szerokość większą od szerokości pasa geosiatki o 0,15 ÷
0,20 m z każdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna być czysta - wszelkie zanieczyszczenia
gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem. Części geosiatki zanieczyszczone
smarami i olejami należy wyciąć. Miejsca te należy powtórnie skropić wraz
z brzegiem otaczającej geosiatki, a następnie wkleić w nie prostokątną łatę z geosiatki o wymiarach
zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem około 10 cm.
Jeśli stosowany jest elastomeroasfalt upłynniony, zawierający rozpuszczalnik, to geosiatkę należy
rozkładać po odparowaniu rozpuszczalnika. Jeśli używana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatkę
należy rozkładać po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na ułożonej geosiatce należy naprawić miejsca odklejone, fałdy
i rozdarcia geosiatki.
Niedopuszczalne jest układanie warstwy geosiatki na pęknięciach o nieustabilizowanych
krawędziach.
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody.
Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub
o
elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 15 C, a temperatura
o
skrapianej nawierzchni powinna być nie niższa niż 10 C.
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geosiatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie
ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego
przyśpieszania, hamowania
i skręcania.
5.7. Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułożeniu geosiatki. Na
rozwiniętą geosiatkę należy najechać tyłem od czoła i rozkładać mieszankę zgodnie z zaleceniami
technologicznymi. W czasie układania warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać się
ostrożnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Zabrania się gwałtownego przyspieszania lub
hamowania na nie przykrytej siatce.
Ręczne układanie warstwy lub warstw nawierzchni na małych powierzchniach powinno być
wykonane przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych.
Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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 (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Częstotliwość
Wartości
badań
dopuszczalne
Sprawdzenie robót rozbiórkowych
Co 25 m
Max. 10 mm rowki
1
nawierzchni (ocena wizualna z ew.
w osi i przy
po frezowaniu
pomiarem)
krawędziach
2
Sprawdzenie wypełnienia spękań w
Każdą
Wg OST [6]
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3
4

5

6

7

nawierzchni (wg OST D-05.03.04a [6]) szczelinę lub
spękanie
Sprawdzenie oczyszczenia podłoża
(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej
Całe podłoże
OST)
Badanie skropienia lepiszczem
Całe podłoże
podłoża (wg OST D-04.03.01 [3])
Ew. sprawdzenie uszczelnienia
bocznych ścian wycięcia taśmą
Wycięte pasy
klejącą asfaltowo-kauczukową (ocena nawierzchni
wizualna wg p. 5.7 niniejszej OST)
Badanie ułożenia geosiatki (ocena
Cała siatka
wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST)
Badanie warstwy lub warstw
Wg odpowiednawierzchni asfaltowej (wg
niej OST, np.
odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7], D-05.03.05b,
D-05.03.17 [11], itp.)
itp.

Brak luźnych
odprysków i kurzu
Wg OST [3]

Wg p. 5.7

Wg p. 5.6
Wg odpowiedniej
OST, np.
D-05.03.05b, itp.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi,
usunięcie wody),
− wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoża,
− skropienie lepiszczem podłoża,
− ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych,
− rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na studzienki.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania nawierzchni asfaltowej z geosiatką obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
− wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami Inżyniera,
obejmującej roboty rozbiórkowe, wypełnienie spękań, oczyszczenie podłoża, skropienie lepiszczem,
rozłożenie geosiatki, ułożenie nawierzchni asfaltowej, itp.,
− pomiary i badania laboratoryjne,
− odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
D-00.00.00
Wymagania ogólne
2.
D-01.02.04
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze)
3.
D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
(specyfikacja D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie)
4.
D-04.04.02.
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5.
D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
10.2. Inne dokumenty
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999
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15. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa,
2001.
ZAŁĄCZNIK 4
WYMAGANIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE DLA SIATEK Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH

Lp.

Własność

1

Siła zrywająca (wytrzymałość
podłużna
i poprzeczna), min.
Wydłużenie przy obciążeniu
podłużnym i poprzecznym, max.
Wytrzymałość na rozciąganie
przy wydłużeniu 1,5% w kierunku
podłużnym i poprzecznym , min.
Powierzchnia oczek siatki,
łącznie, min.
Wymiar oczek siatki, min. lub
dwukrotnie większy od max.
ziarna w mieszance mineralnoasfaltowej
Odporność na temperaturę, min.
do

2
3

4
5

6

Wymagania dla geosiatki
Jednostka przeplatanej
w węzłach
kN/m
100

%

3

kN/m

90

%

70

mm

25 mm x 25 mm + 10 mm
20 mm x 20 mm + 7 mm

o

190

C
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D-07.02.01a. OZNAKOWANIE PIONOWE CZASOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania
pionowego czasowego, oraz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, w związku z wykonywaniem robót
związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji
zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych,
w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki
betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego czasowego, oraz projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z czasowym
oznakowaniem pionowym ulicy, obejmują ustawienie znaków drogowych pionowych oraz barier ochronnych
w lokalizacji zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.
• Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót
• Wykopy dołków pod znaki drogowe z odwozem gruntu
• Słupki z rur stalowych,
• Pionowe znaki drogowe,
• Bariery ochronne,
• Demontaż w/w znaków i barier wraz z konstrukcjami wsporczymi.
1.4. Określenia podstawowe
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku.
Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku.
Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik, itp., na którym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz
z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp.).
Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty
produkcji.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z STWIOR D-00.00.00. „Wymagania
ogólne”.
2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Każdy materiał do wykonania znaku pionowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „CE”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
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2.2.Stosowane materiały
2.2.1. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro” lub na sucho (z betonu klasy B10 zgodnie z PN-B-062650),
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.2.2. Cement
Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien być cementem portlandzkim zgodnie ze
STWiOR D.08.01.01. Wykonawca przedstawi świadectwo zgodności.
2.2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać ustaleniom PN-B-06712. Zaleca się stosowanie kruszywa
o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.2.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.
2.2.5. Konstrukcje wsporcze
Słupki - z rur stalowych, okrągłych bez szwu walcowanych na gorąco odpowiadających wymaganiom normy
PN-H-74219:1980, PN-H-74220, średnicy min. 60 mm. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie
powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne
nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo
i prostopadle do osi rury. Rury powinny być proste - dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekraczać 1,5mm na 1m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych
przez normy: PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.
Przewiduje się również obejmy z płaskowników stalowych dla znaków mocowanych do słupów
telekomunikacyjnych
i elektrycznych.
2.2.6. Tarcza znaku
Przewiduje się zastosowanie znaków średnich.
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą, a także sposób wykończenia
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję
elektrochemiczną) - przez cały okres trwałości znaku określony przez wytwórcę (dostawcę).
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
- instrukcję montażu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.
Tarcza znaku musi być równa i gładka, bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć,
wgnieceń i nierówności. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie, itp.) nie może
wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po
tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta była poddana muszą być usunięte.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
2.2.7. Znaki odblaskowe
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie
technicznej.
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez
cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia
lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Wykonawca przedłoży aprobatę
techniczną i certyfikat bezpieczeństwa.
Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od płyty bez jej
zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i
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pofałdowania.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni, jak i na
obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż 3mm. Powstałe zacieki przy
nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż 3 mm.
2.2.8.Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty itp.
powinny być czyste, gładkie bez pęknięć, naderwań i wypukłych karbów.
Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „CE”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
Przewiduje się mocowanie słupków w wykopach, po obsypaniu ich tłuczniem z ubiciem ręcznym i
zasypaniem gruntem. Mogą być stosowane inne rozwiązania, za zgodą Inżyniera. Dla czasowej zmiany
organizacji ruchu należy użyć tarcz znaków kategorii wielkości średnie. Materiały użyte na lico i tarczę znaku
oraz połączenie lica znaku z tarczą, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną
odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych
warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały okres zastosowania
znaku w czasie robót. Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Znaki drogowe odblaskowe
wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej
(odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. Folie odblaskowe
użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres
zastosowania znaku w czasie robót.
Za zgodą Inżyniera Wykonawca może odstąpić od stosowania znaków odblaskowych.
3. Sprzęt
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów można stosować:
- żurawie samochodowe o udźwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
- środki transportu materiałów,
- przewoźne zbiorniki do wody,
- spawarki elektryczne lub zestawy do spawania gazowego.
4. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku oraz wysokość zamocowania znaku na
słupku.
Lokalizacja znaku powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, a wysokość zamocowania zgodna z
obowiązującymi przepisami. W wyznaczonej lokalizacji wykonać wykop pod fundament, dno wykopu pod
fundament znaku należy wyrównać
i zagęścić, wypełnić gruzem lub tłuczniem, a po ustawieniu słupka wypełnić gruntem i zagęścić ubijakiem
ręcznym.
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie
lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Zaleca się zastosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich
rozłączenie przez osoby niepowołane.
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
Wykonawca będzie utrzymywał znaki w czystości, czytelne i nie pogięte przez cały okres trwania robót na
własny koszt. Treść znaków powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
6. Kontrola jakości robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją
Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków), czystość znaku.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku, słupka i obejmy na słup – na podstawie
Dokumentacji Projektowej
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i obmiaru w terenie.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę, zgodnie z niniejszą
STWiOR.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie ze STWiOR D-00.00.00. „Wymagania ogólne” na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów i sprzętu,
- demontaż znaków, oczyszczenie, odwiezienie
- wykonanie wykopów i fundamentów,
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą specyfikacją, utrzymanie,
- ustawienie ogrodzeń ochronnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą specyfikacją,
utrzymanie,
- uporządkowanie terenu,
- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

10. Przepisy związane
10.1.Normy
PN-B-06250:1988
Beton zwykły.
PN-H-82220:1977
Cynk
PN-H-84018:1986
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84023/67:1981
Stal określonego zastosowania. Stal na rury.
10.2 Inne dokumenty
OST D.07.02.01. Oznakowanie pionowe. GDDP. Warszawa 1998.
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D - 08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych, w związku z wykonywaniem
robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach
realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych,
w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki
betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawężników betonowych 15x30x100 cm lub 20x30x100 cm (w zależności od krawężników
istniejących w terenie) ściętych, gatunku 1 G1, na ławie betonowej z oporem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− krawężniki betonowe,
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników
betonowych:
− prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
− prostokątne
- rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
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a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ
Rodzaj
Wymiary krawężników, cm
krawężnik krawężnik
l
b
h
c
d
a
a
U
a
100
20
30
min. 3
min. 12
15
max. 7
max. 15
15
20
D
b
100
12
25
10
25

r
1,0

1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj
Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru
Gatunek 1
Gatunek 2
l
±8
± 12
b, h
±3
±3
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/677503/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzeń
wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
2
3
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Szczerby i
uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających
powierzchnie
górne (ścieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

niedopuszczalne

2
20
6

2
40
10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniżej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton C12/15 (kl. B 15) wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
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Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława żwirowa
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i
zagęszczenie go polewając wodą.
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając
poszczególne warstwy.
5.3.2. Ława tłuczniowa
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy
wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
5.3.3. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
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zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne
z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie
ziarna z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
−
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania krawężnika betonowego obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
− ew. zalanie spoin masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
−
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250
Beton zwykły
3. PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe
4. PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111
Kruszywa
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
8. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113
Kruszywa
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
11. PN-B32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
15. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D - 08.02.01 CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika:
− z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
− z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników
dla pieszych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych
betonowych:
A - płyta normalna kwadratowa,
B - płyta połówkowa,
C - płyta infuła,
D - płyta narożnikowa ścięta,
E - płyta narożnikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:
płyta jednowarstwowa - 1,
płyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki
Należy zastosować płyty gatunku I - G1.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03
[8].
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób trwały: znak
wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych
Rodzaj
Wymiary płyt, cm
Grubość
płyty
a
b
c
d
płyty h, cm
A
35
50
min 5
B
35
17,5
50
25
max 7
C
35
49,7
25
D
49,7
25
E
25
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych
Rodzaje
Dopuszczalne odchyłki, mm
wymiaru
Gatunek I
Gatunek II
a, b, c, d, h
±2
±3
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna
wielkość wad i
uszkodzeń
płyt chodnikowych betonowych
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm
2
3
Szczerby i
ograniczających powierzchnie
niedopuszczalne
uszkodzenia
górne (ścieralne), mm
krawędzi i naroży
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
2
2
- długość, mm, max
20
40
- głębokość, mm, max
6
10
2.3.3. Składowanie
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i
gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i
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B 30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu
klasy B 30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej
niż „32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowopiaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
− 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu,
a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych
betonowych, podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i
odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się
powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać
w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać
zaprawą cementowo-piaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.
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Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się
przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.
5.6. Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach
nie powinna być większa niż 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty
lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.
5.7. Pielęgnacja chodnika
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głębokości koryta:
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
− szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
2
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m
chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz
sprawdzić układ płyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
2
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Strona 169 z 196

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
2
każde 150 do 300 m chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm
2
w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania chodnika z płyt betonowych obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta,
− ew. wykonanie warstwy odsączającej,
− rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
− ułożenie płyt,
− wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
−
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
3.

PN-B-10021

4.

PN-B-19701

5.
6.
7.

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

8.

BN-80/6775-03/03

9.

BN-64/8845-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
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. Płyty chodnikowe.
Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych, w związku
z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych 8x30 cm gatunku 1 G1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− żwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie
- On,
− obrzeże wysokie
- Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża
dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Wymiary podano w tablicy 1.
Krawędź górna powinna być fazowana 1cm x 1 cm.
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża
1
On
75
100
75
Ow
90
100

Wymiary obrzeży, cm
b
h
6
20
6
20
8
30
8
24
8
30

faza
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
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2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj
Dopuszczalna odchyłka, m
wymiaru
Gatunek 1
Gatunek 2
l
±8
± 12
b, h
±3
±3
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Dopuszczalna wielkość
Rodzaj wad i uszkodzeń
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
2
3
Szczerby
ograniczających
powierzchnie
niedopuszczalne
i uszkodzenia
górne (ścieralne)
krawędzi i naroży
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
2
2
długość, mm, max
20
40
głębokość, mm, max
6
10
2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż
szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
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5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.
−
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje między innymi:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeża,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
−
10. przepisy związane
Normy
1.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4.
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5.
PN-B-11111
Kruszywo
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
6.
PN-B-11113
Kruszywo
mineralne.
Kruszywa
naturalne
do
nawierzchni drogowych. Piasek
7.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
8.
BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
9.
BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża.
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D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej, w związku
z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych
w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów
drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej,z płyt betonowych drobnowymiarowych,
z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt3.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia,
numer normy.
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Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form
kulistych,
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
− przewodnik powinien być praktycznie prosty,
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny
na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− oznaki chorobowe,
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
− martwice i pęknięcia kory,
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzew formy piennej,
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki
powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską.
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:
− rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe
i niezwiędnięte,
− pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
− bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
− zwiędnięcie liści i kwiatów,
− uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,
− oznaki chorobowe,
− ślady żerowania szkodników.
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej
bezpośrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnięciem.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
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− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
− pił mechanicznych i ręcznych,
− drabin,
− podnośników hydraulicznych,
lub innego sprzętu zamiennego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub
być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
4.3. Transport roślin kwietnikowych
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i
zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać
wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia).
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i
wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami
transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do
gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad
terenem,
− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub
zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
2
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m , chyba że SST przewiduje
inaczej,
2
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m , chyba że SST przewiduje inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
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− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę
października),
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach
roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
− pora sadzenia - jesień lub wiosna,
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemią urodzajną,
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
− podlewaniu,
− odchwaszczaniu,
− nawożeniu,
− usuwaniu odrostów korzeniowych,
− poprawianiu misek,
− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).
5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:
− sposób wzrostu,
− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,
− konstrukcję korony.
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich
jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew
rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z
pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym
systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego
w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;
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e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi
porażonych przez chorobę lub martwych;
f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po
uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane
są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu.
5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone
są roboty modernizacyjne dróg i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać:
− gatunek drzewa,
− wiek i rozmiary drzewa,
− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową,
− warunki transportu przesadzanych drzew,
− warunki pielęgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie.
5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:
− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie
chłodnej i wilgotnej pogody,
− ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania
wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory
pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
− układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa,
− usuwaniu chwastów.
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój
tych drzew.
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.
5.4. Kwietniki
Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące:
− gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i
uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności od rodzaju
sadzonych kwiatów,
− ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej,
− po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia,
− pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów.
−
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
3
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m ),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
− wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i
odmian, odległości sadzonych roślin,
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
− odpowiednich terminów sadzenia,
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
− zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli
odbiór jest na jesieni,
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
− jakości posadzonego materiału.
6.4. Kwietniki
Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu:
− zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty,
rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia,
− jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
− przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu,
− prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania
przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:
− zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia
kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin,
− jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju),
− przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy.
−
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera
Kontraktu, jeżeli 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 OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania obejmuje między innymi:
Cena wykonania trawnika obejmuje między innymi:
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
− zakładanie trawników,
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
2
Cena wykonania 1 m kwietnika obejmuje:
− przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),
− dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
− zasadzenie materiału roślinnego,
− pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
Strona 180 z 196

− dostarczenie materiału roślinnego,
− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.
−
10. Przepisy związane
1.
PN-G-98011
Torf rolniczy
2.
PN-R-67022
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3.
PN-R-67023
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4.
PN-R-67030
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin
ozdobnych
5.
BN-73/0522-01
Kompost fekaliowo-torfowy
6.
BN-76/9125-01
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-10.03.01. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA (PIONOWA) STUDZIENEK I ZASUW
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych, w związku z wykonywaniem robót
związanych z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji
zadania "Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni
o nawierzchni mineralno-bitumicznej,z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz
o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą regulacji wysokościowej:
• Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w OST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Wykonanie robót
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca wykona roboty ujęte w niniejszej STWiOR w porozumieniu z gestorami urządzeń i dokona
z nimi szczegółowych uzgodnień, w szczególności co do terminu robót.
2.2. Zakres robót
Rzędne wysokościowe należy dostosować do dokumentacji projektowej.
2.2.1. Roboty rozbiórkowe – demontaż urządzeń; gruz pochodzący z rozbiórek należy zebrać, załadować
na środki transportowe i wywieźć poza teren budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót. Stanowi on
własność Wykonawcy.
2.2.2. Ułożenie betonu - w przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić
ręcznie lub w miarę możliwości z użyciem wibratora pogrążalnego. Betonowanie powinno być wykonane ze
szczególną starannością i może być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zewnętrzne
powierzchnie wykonanych ścianek powinny mieć wygląd gładki, zwarty, jednorodny.
2.2.3. Pielęgnacja - należy zapewnić prawidłową pielęgnację betonu. Bezpośrednio po zakończeniu
betonowania zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze
otoczenia wyższej od +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na
dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami.
2.2.4. Osadzenie elementów - urządzenia osadzić na fundamentach zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Materiały
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
3.2. Stosowane materiały
3.2.1.Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystencji gęstoplastycznej zgodnie z normą PN-B-06250
posiadająca:
- nasiąkliwość + 4%,
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- mrozoodporność określoną stopniem mrozoodporności - F150.
Przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.
3.2.2. Cement powinien odpowiadać ustaleniom SST D-08.01.01.
3.2.3.Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711.
2.2.4.Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać
zawiesiny. Woda pochodząca z wodociągu może być stosowana bez badań laboratoryjnych.
3.2.5. Deskowanie - powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu.
4. Sprzęt
4.1. Wymagania ogólne
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w OST D - 00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
4.2. Dobór sprzętu
Roboty mogą być wykonywane ręcznie.
Do wykonania robót należy stosować:
- sprzęt do zagęszczania,
- sprzęt mierniczy specjalistyczny
oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5. Transport
5.1. Wymagania ogólne
Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w STWIOR D -00.00.00. „Wymagania
ogólne”.
5.2. Dobór środków transportu
Materiały za wyjątkiem betonu można przewozić dowolnymi środkami transportu.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w STWIOR D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót powinna odbywać się w obecności przedstawicieli gestorów urządzeń. Jakość tych
robót musi uzyskać akceptację tych instytucji.
6.2. Kontrola robót
Kontrola polega na sprawdzeniu rzędnych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej STWiOR.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiOR D-00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie ze STWiOR D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena wykonywanych robót obejmuje między innymi :
- roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,
- dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, zdemontowanie urządzeń, wywóz gruzu,
- wykonanie fundamentów, osadzenie urządzeń, regulacja,
- wykonanie nawierzchni przy urządzeniach,
- roboty porządkowe,
- odwiezienie oznakowania i sprzętu po zakończonych robotach.
10. Przepisy związane
10.1.Normy
PN-06250:1988

Beton zwykły.
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PN-06712:1986
Kruszywa mineralne do betonu.
oraz normy związane zacytowane w przywołanych specyfikacjach.___________
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SST ogrodzenie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem ogrodzeń , w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem
naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora
sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralnobitumicznej,z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej,
chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odtworzenia ogrodzeń posesji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIOR D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem będzie:
- rozbiórka istniejących ogrodzeń prefabrykowanych płyt żelbetowych wraz ze słupkami, z wywozem gruzu,
- rozbiórka istniejących ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych,
- wykonanie fundamentów żelbetowych z betonu kl. B25 pod nowe ogrodzenia,
- odtworzenie ogrodzenia z płyt żelbetowych prefabrykowanych z rozbiórki, osadzonych w żelbetowych
słupkach,
- odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z ich betonowaniem w stopach betonowych
w gruncie.
1.6. Roboty towarzyszące
Zabezpieczenie miejsca robót, uprzątnięcie terenu budowy po zakończonych robotach budowlanych,
szczególnie teren działek sąsiednich.
2. Wymagania dotyczące wykonania robót.
W skład robot przygotowawczych wchodzi:
- szczególnie staranne rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych płyt żelbetowych wraz ze słupkami
wkopanymi w ziemię,
- ewentualne wywiezienie gruzu (płyty i słupki) z terenu rozbiórki (wywóz gruzu i znalezienie miejsca wywozu
należy do Wykonawcy),
- ręczne rozebranie ogrodzeń z siatki i z kształtowników stalowych ze słupkami obetonowanymi (ogrodzenie
rozebrać ze szczególną starannością w celu ponownego użycia),
- wykopy mechaniczne i ręczne pod fundamenty i słupki ogrodzeń.
Roboty budowlane obejmują między innymi:
- przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty pionowe żebrowane średnicy 10 mm
o rozstawie co 12 cm,
- przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty poziome gładkie średnicy 6 mm o rozstawie
co 19 cm i 18 cm,
- deskowanie fundamentów z póżniejszą rozbiórką deskowania,
- fundamenty żelbetowe prostokątne z betonu kl. B25,
- zasypywanie wnęk wykopów przy ogrodzeniu, w gruncie kat. IV,
- ogrodzenia z rozbiórki z prefabrykowanych płyt żelbetowych lub nowych pełnych o orientacyjnych
wymiarach płyt 0,5 m x 2,0m i słupków żelbetowych,
- ogrodzenia z rozbiórki z prefabrykowanych płyt żelbetowych ażurowych o orientacyjnych wymiarach płyt
0,5 m x 2,0m,
- ogrodzenia z rozbiórki z siatki i kształtowników stalowych na słupkach stalowych obetonowanych w stopach
betonowych.
Przed wykonaniem ogrodzenia kształt i wzór płyt musi zatwierdzić inspektor nadzoru.
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Klasę betonu (B25) należy potwierdzić badaniami i atestem od producenta betonu.

3. Materiały
Wyroby stosowane do wykonania w/w robót szczególnie: beton kl. B25, zbrojenie, nowe żelbetowe płyty
prefabrykowane, nowe żelbetowe słupki powinny zawierać odpowiednie atesty i spełniać wymagania
obowiązujących norm.

3.1.Mieszanka betonowa - klasy B25 konsystencji gęstoplastycznej posiadająca cechy:
Skład mieszanki betonowej ustala Wykonawca i ma on obowiązek przedstawić receptę do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
Kontrola mieszanki betonowej obejmuje następujące badanie:
– urabialności i konsystencji wg PN-B-06250:1988,
– porowatości czyli zawartości powietrza wg PN-B-06250:1988.
Sprawdzenie mieszanki betonowej przeprowadza się podczas projektowania jej składu (projektowaniu
recepty) i następnie przy wytwarzaniu – 2 razy w ciągu zmiany roboczej. Porowatość sprawdza się wg PN-B06250:1988 (zawartość porów w świeżej mieszance nie powinna przekraczać 2 %).
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki betonowej, a kontrolowaną metodami wg PN-B06250:1988 nie mogą przekroczyć:
– 20 % wartości wskaźnika Ve-Be,
– ±1cm wg metody stożka opadowego przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku w/c (c/w), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.
3.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanek betonowych B25 należy stosować kruszywo mineralne, odpowiadające
wymaganiom rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/2000).
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnianie mieszanką betonową każdej części
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.
3.3. Cement
Należy stosować cement portlandzki, czystoklinkierowy CEM I klasy 32,5 i 42,5. Zaleca się cement HSR NA
wg normy PN-EN-197-01:2002.
Wymaga się, aby cement ten charakteryzował się następującym składem:
– zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – 50-60 %,
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A– możliwie niska do 7 %,
– zawartość alkaliów – do 0,6 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2×C3A <20 %.
3.4. Domieszki i dodatki do betonów
Nie dopuszcza się stosowania do betonów dodatków w postaci popiołów lotnych, mączek mineralnych itp.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek i dodatków o działaniu napowietrzającym i
uplastyczniającym, mających aktualną aprobatę techniczną. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010.
Ponadto rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być uzgodnione z Inżynierem. Przed
zastosowaniem betonu z domieszkami w konstrukcji obiektu należy sprawdzić doświadczalnie ich
skuteczność przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Domieszki uplastyczniające powinny być przed
zastosowaniem sprawdzone na okoliczność oddziaływania na cement, stosowany przy robotach.
Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na:
– mrozoodporność,
– wytrzymałość,
– wodoszczelność.
Ilość domieszki napowietrzającej należy określić doświadczalnie tak, aby objętość powietrza w zagęszczonej
mieszance betonowej wynosiła 4,5 – 6,5 %. W przypadku stosowania domieszek dodatków do betonu,
mrozoodporność betonu powinna być określona z zastosowaniem wody oraz 2 % roztworu soli.
3.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215:1982. Klasa, gatunek średnica musi być
zgodna z dokumentacją projektową. Stal musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE.
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3.6. Deskowanie - powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu.
4. Sprzęt
4.1. Dobór sprzętu
Przewiduje się:
- koparki,
- pompy do betonu,
- żurawie samochodowe,
- listwy wibracyjne.
5. Wymagania dotyczące środków transportu
5.1. Dobór środków transportu
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251 i może być
prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:
- segregacji składników,
- zmian składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmian temperatury o więcej niż ± 5°C,
Czas transportu powinien umożliwiać wbudowanie mieszanki nie później niż po:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C
- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C
- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C
Transport materiałów niezbędnych do realizacji powyższego zadania powinien się odbywać
przystosowanym do przewozu ww. wyrobów, zabezpieczających je przed zniszczeniem.

samochodem

6. Sprawdzenie jakości robót
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót
z Dokumentacją Projektową i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót,
jak i po ich zakończeniu.
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub
badanie.
6.1. Kontrola betonu – należy zbadać zgodnie z normą PN-B-06250:1988:
Wytrzymałość betonu na ściskanie na 3 próbkach (po 28 dniach) sześciennych o boku 150 mm (1 seria),
nasiąkliwość betonu na min. 3 próbkach sześciennych o boku 100 mm pobranych na stanowisku
betonowania
mrozoodporność na 12 próbkach pobranych z jednej partii betonu wodoszczelność na 6 próbkach
sześciennych o boku 150 mm pobranych z jednej partii betonu.
Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie mają raków, pęknięć, rys i ciał
obcych w betonie. Rysy otwarte, pęknięcia, ciała obce i odsłonięcia zbrojenia są niedopuszczalne.
Dopuszcza się występowanie rys włoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości):
- poprzeczne - na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości jednej ściany
- podłużne - na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie
- poprzeczne i podłużne krzyżujące - niedopuszczalne
oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2%
powierzchni.
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:
- w zakresie długości ± 5 mm
- w zakresie wysokości i szerokości (grubości) ± 5 mm
- w zakresie odchylenia od prostoliniowości - ponad 0,1 % długości
- w zakresie odchylenia od pionu ściany - ponad 0,2 % wysokości
- w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2 %
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej
początku. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
± 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
± 1 cm - opadu stożka przy konsystencji plastycznej.
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Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody
przyśpieszonej (wg PN-B-06250:1988).
6.2. Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia należy przeprowadzić przez pomiar
z dokładnością odpowiednio 0,5 mm i 1 mm. Stal musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE.
6.3. Kontrola deskowania - dopuszcza się następujące odchyłki:
odchylenie od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1 %
różnice w grubości desek ±0,2 cm
odchylenie ścian od pionu o ±0,2 %, lecz nie więcej niż 0,5 cm
miejscowe wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm na odcinku 3 m
odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania:
- 0,2 % wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm
+ 0,5 % wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm
- 0,2 % grubości (szerokości), lecz nie więcej niż - 0,2 cm
+ 0,5 % grubości (szerokości), lecz nie więcej niż - 0,5 cm
6.4. Równość powierzchni betonu i tolerancje
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnię
- pęknięcia są niedopuszczalne
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie przekracza
0,1 mm oraz zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, a długości rys nie przekraczają:
podwójnej szerokości belek i 1,0 m dla rys podłużnych
połowy szerokości belek i 1,0 m dla rys poprzecznych
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 1 cm,
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany,
- równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm
- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas
betonowania elementu. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami
wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać
1,0 cm
- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń,
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm
- powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy
- ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wystają
z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu a
otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. Przepisy związane
10.1.Normy
PN-B-10260:1969
PN-B-14501:1990
PN-S-10040:1977
PN-B-06714/15:1991
PN-B-06714/16:1978
PN-B-06714/17:1977
PN-B-06714/18:1977
PN-B-06714/19:1978
PN-B-06714/26:1978
PN-B-06714/28:1978
PN-B-06714/40:1978
PN-B-06714/43:1987
PN-B-06721:1987
PN-B-06712:1986
PN-B-32250:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-06251:1963
PN-H-93215:1982
PN-B-24622:1974
PN-C-96177:1958
PN-B-06714-34:1991
PN-B-06714-46:1992

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
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 wytrzymałości na miażdżenie.
Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką.
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SST altany
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem altan/baraków, w związku z wykonywaniem robót związanych z odtworzeniem
naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania "Budowa kolektora
sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni o nawierzchni mineralnobitumicznej,z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej,
chodników, terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
STWiORB jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odtworzenia altan/baraków na terenach prywatnych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem będzie:
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej altan/baraków na potrzeby określenia odzysku
materiałów i odtworzenia altan/baraków,
- wykonanie dokumentacji odtworzeniowej altan/baraków uzgodnionej z Inwestorem i właścicielami
altan/baraków,
- rozbiórka altan/baraków, z wywozem gruzu i materiałów z rozbiórki,
- rozbiórka fundamentów altan/baraków,
- wykonanie nowych fundamentów,
- wykonanie nowych altan/baraków o konstrukcji uzgodnionej z ich właścicielami.
Istniejące altany/baraki należy rozbierać ze szczególna starannością, w celu odzyskania materiałów
do odtworzenia altan/baraków. Sposób rozbiórki tych budynków Wykonawca uzgodni z ich
właścicielami.
1.6. Roboty towarzyszące
Zabezpieczenie miejsca robót, uprzątnięcie terenu budowy po zakończonych robotach budowlanych,
szczególnie terenu działek sąsiednich.
2. Wymagania dotyczące wykonania robót.
W skład robot przygotowawczych wchodzi:
- szczególnie staranne rozebranie budynków w celu odzyskania materiałów przeznaczonych do ponownego
wykorzystania,
- ewentualne wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (wywóz gruzu i znalezienie miejsca wywozu
należy do Wykonawcy),
Roboty budowlane obejmują wszystkie roboty niezbędne do kompletnego wykonania nowych altan wg
sporządzonego projektu odtworzeniowego.
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów ich dostawy, transportu oraz kontroli jakości
Wyroby stosowane do wykonania w/w robót powinny zawierać odpowiednie atesty i spełniać wymagania
obowiązujących norm.
4. Sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podane są w OST D-00.00.00
5. Wymagania dotyczące środków transportu
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Transport materiałów zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi we wstępie – str. 3 do str. 13.
6. Sprawdzenie jakości robót
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno
w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub
badanie.
7. Odbiór robót
Odbiór ogrodzenia dokonywany jest na zasadach odbioru robót opisanych w OST D-00.00.00. „Wymagania
ogólne”.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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SST tory kolejowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem torów kolejowych, w związku z wykonywaniem robót związanych
z odtworzeniem naruszonych podczas prowadzenia robót inżynieryjnych w ramach realizacji zadania
"Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie” nawierzchni pasów drogowych, w tym: jezdni
o nawierzchni mineralno-bitumicznej,z płyt betonowych drobnowymiarowych, z kostki betonowej oraz
o nawierzchni gruntowej, chodników, terenów zielonych.
Zamawiający nie przekazał projektantowi:
- inwentaryzacji torów kolejowych,
- warstw oraz grubości istniejącej podbudowy,
- ekspertyzy obecnego stanu torów kolejowych,
W związku z czym należy je odtworzyć z uwzględnieniem obowiązujących warunków realizacji robót
jak dla torów nowo wykonywanych.
1.2. Zakres stosowania SST
STWiORB jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odtworzenia torów kolejowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem będzie:
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej torów,
- wykonanie dokumentacji odtworzeniowej torów uzgodnionej z Inwestorem i inspektorem nadzoru,
- rozbiórka torów z wywozem materiałów z rozbiórki (szyn i podkładów) w miejsce wskazane przez
inwestora, z ich regularnym poukładaniem w sposób umożliwiający ewentualne ponowne wykorzystanie,
- wywóz gruzu z rozbiórki podbudowy,
- wykonanie nowych warstw podbudowy pod tory,
- wykonanie ponownego ułożenia torów z ew. wykorzystaniem zdemontowanych szyn, podkładów.
Na odcinkach kanalizacji, gdzie znajdują się tory kolejowe, Wykonawca zdemontuje i przewiezie materiały
z rozbiórki 200 mb torów w miejsce ich składowania wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.
Materiały z rozbiórki torów zostaną protokolarnie przekazane właścicielowi tj. Miastu Gminie Żyrardów.
Demontaż i składowanie elementów torów kolejowych musi odbywać się ze szczególną starannością, w
sposób umożliwiający ich ewentualne powtórne ułożenie. Pozostałe tory ( szyny) mogą być ponownie
ułożone w miejscu ich rozebrania pod warunkiem zatwierdzenia ich wbudowania przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku negatywnej decyzji Inspektora Nadzoru w sprawie zatwierdzenia materiału Wykonawca zakupi
nowe szyny oraz pozostałe materiały niezbędne do ponownego ułożenia torów kolejowych.
Torów nie montujemy ponownie na terenie VT ENERGO (od ul. Okrzei do ul. Nowy Świat), na bocznicy
kolejowej i ulicy Radziwiłłowskiej przed wejściem na tzw. „plac węglowy”. Pozostała część torów do
ponownego ułożenia.
1.6. Roboty towarzyszące
Zabezpieczenie miejsca robót, uprzątnięcie terenu budowy po zakończonych robotach budowlanych,
szczególnie terenu działek sąsiednich.
2. Wymagania dotyczące wykonania robót.
W skład robot przygotowawczych wchodzi:
- szczególnie staranne rozebranie torów w celu odzyskania materiałów przeznaczonych do ponownego
wykorzystania,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (wywóz gruzu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy),
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3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów ich dostawy, transportu oraz kontroli jakości
Wyroby stosowane do wykonania w/w robót powinny zawierać odpowiednie atesty i spełniać wymagania
obowiązujących norm.
W torach mogą być wykorzystane wyłącznie:
- nowe podkłady strunobetonowe, lub wykorzystanie starych w dobrym stanie (decyzja Inspektora Nadzoru),
- nowe lub stare szyny (decyzja Inspektora Nadzoru),
- nowe akcesoria, przytwierdzenia itp.
Podsypka musi spełniać wymagania określone w tymczasowych warunkach technicznych wykonania i
odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej nr ILK3b5100/10/07 z późniejszymi zmianami.
Parametry projektowe nawierzchni kolejowej
Nawierzchnię kolejową należy zaprojektować, w zakresie układu geometrycznego w planie i profilu,
przechyłek oraz rozstawu i zasad łączenia toru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz.987) oraz warunkami technicznymi utrzymania
nawierzchni kolejowej Id-1 (D-1).
Przewidziano konwencjonalną nawierzchnię kolejową o szerokości nominalnej toru 1435mm z podkładami
na podsypce tłuczniowej. Rozstaw podkładów powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.
W sprawach wątpliwych lub nieuregulowanych należy wykonać ją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987] – oraz należy
występować o wyjaśnienia do Inspektora Nadzoru.
Szyny, przytwierdzenia, podkłady
Szyny nowe 49E1 lub S 49. Podkłady powinny spełniać wymagania podane w Warunkach technicznych
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
podkładów i podrozjezdnic strunobetonowych nr WTWiO – ILK 3a-5187/01/05 obowiązujących od dnia
01.04.2005 z późniejszymi zmianami.
W zakresie stosowania szyn staroużytecznych muszą być spełnione wymagania Warunków technicznych
wykonania i odbioru szyn kolejowych nr WTWiO – ILK -3-5181-2/2004E.P i WTWiO –ILK3d-518/3/2007
z późniejszymi zmianami.
Szyny reprofilowane zabudowywane w torach powinny być przebadane defektoskopowo, pozbawione wad
i odpowiadać Warunkom technicznym wykonania i odbioru szyn uzyskanych przez regenerację i zgrzewanie
w zakładach stacjonarnych szyn reprofilowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szyny po zabudowie powinny być poddane szlifowaniu. W zakresie przytwierdzeń muszą być spełnione
wymagania Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1).
Na podkładach strunobetonowych należy stosować konstrukcje sprężyste typu SB. Elementy przytwierdzeń
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach: Warunki techniczne wykonania i odbioru
łapek sprężystych przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic nr WTWiO-ILK3-5183-4/2003E.P.
obowiązujące od dnia 31.03.2003r z późniejszymi zmianami. oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru
elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej zatwierdzone decyzją nr ILK25185/1/2000 obowiązujące od dnia 01.09.2000r z późniejszymi zmianami. W sprawach nieuregulowanych
tymi dokumentami należy stosować wymagania opracowania: EN13481-Kolejnictwo-tor-wymagania
eksploatacyjne dla systemów przytwierdzeń wraz z późniejszymi zmianami.
Łączenie szyn
W zakresie trwałego łączenia szyn (bezstykowych) należy uwzględnić następujące wymagania: Łączenie
szyn w torach bezstykowych należy wykonywać podstawowo poprzez zgrzewanie maszynami torowymi a w
przypadkach uzasadnionych technologią regulacji naprężeń, ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni,
a także w rozjazdach – poprzez spawanie termitowe. Stosować przy tym należy Warunki techniczne
wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do torów bezstykowych nr KD4K-518/39/95, wytyczne zgrzewania
szyn w torze PKP PLK S.A. z 1999 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz Id5 – Instrukcja spawania szyn
termitem oraz WTWiO zgrzein w szynach kolejowych nowych łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi, oraz
w decyzji Członka Z-du - Dyrektora ds.. Techniki PKP PLK S.A. nr 2/2007 z dnia 17 stycznia 2007r.
Wymagania i badania Nr ILK3d-518/1/8 z 30.04.2008r.
W zakresie łączenia szyn różnych typów należy stosować tzw. szyny przejściowe a ich połączenia
wykonywać na zasadach trwałego łączenia szyn.
W zakresie złącz klejono-sprężonych stosować należy konstrukcje posiadające dopuszczenie do stosowania
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na sieci PKP PLK S.A. oraz zgodne z zatwierdzonymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
W zakresie styków klasycznych stosować należy złącza wiszące według standardów konstrukcyjnych
określonych w Id1-Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.
Uwarunkowania dotyczące rozmieszczania połączeń szynowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987] oraz w Id1 (D1) -Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.
Konstrukcje przejściowe
Przy wszystkich obiektach inżynieryjnych podtorza należy zabudować konstrukcje przejściowe, których
zadaniem jest zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy fragmentami toru o niższej i wyższej wartości
modułu elastyczności.
Podsypka kolejowa
Podsypka kolejowa jako kruszywo powinna odpowiadać dokumentowi: Tymczasowe warunki techniczne
wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej nr
ILK3b-5100/10/07 obowiązujące od dnia 01.06.2007r z późniejszymi zmianami.
Dobór podsypki:
-tory - klasa I, gatunek 1;
Wielkość pryzmy podsypki powinna być zgodna ze standardami konstrukcyjnymi wg dokumentów:
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) oraz
Id1-Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W szczególności wymaga się, aby
nominalna grubość warstwy podsypki wynosiła:
- tory gr. nominalna 0.35 m;
Regulacja torów, dynamiczna stabilizacja torów, wymagania geometryczne, rozprężanie szyn
Budowa nawierzchni powinna być wykonywana zgodnie z dokumentami: Id1-Warunki techniczne utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót nawierzchniowo podtorzowych /warunki uzupełniające/, wprowadzone dnia 20.05.2003, nowelizacja 1 z dnia 16.05.2006r. z
późniejszymi zmianami.
W zakresie torów głównych zasadniczych i szlakowych dodatkowo wymaga się, by ostateczny montaż szyn
zapewniał wprowadzenie w sposób wymuszony stanu naprężeń odpowiadającego temperaturze szyn
wynoszącej +23°C z tolerancją ±3°C w warunkach zabalastowania toru określonych w dokumencie: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo - podtorzowych /warunki uzupełniające/,
wprowadzone dnia 20.05.2003, nowelizacja 1 z dnia 16.05.2006r. z późniejszymi zmianami.
Podtorze
Roboty ziemne
Przebudowę podtorza należy wykonać zgodnie z – Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,
Zarządzenie Nr 30 Zarządu PKP PLK S.A. z 5 października 2005 roku z późniejszymi zmianami, oraz
zgodnie z WTWiO Robót Nawierzchniowo Podtorzowych – warunki uzupełniające z dnia 20.05.2003
znowelizowane dnia 16.05.2006 (wraz z późniejszymi zmianami).
Poza tym muszą być spełnione wymagania norm BN-88/8932-02 z późniejszymi zmianami. Podtorze i
podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, PN – 88/B- 04481 z późniejszymi zmianami.
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu., PN – B – 06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne, PN – S –
02205:1998 z późniejszymi zmianami. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Roboty ziemne obok torów nie podlegających przekładce należy prowadzić w taki sposób, by nie naruszać
ich stateczności.
Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji naziemnych i
podziemnych w sposób zabezpieczający osiągnięcie obowiązującej skrajni podziemnej, takich jak:
-Sieć kanalizacyjna
-Sieć wodociągowa
-Sieć gazowa
-Kable teletechniczne
-Kable elektryczne
Stałe punkty pomiarowe i inne urządzenia nie usuwane na okres wykonywania robót.
W każdym przypadku powinna być zapewniona skrajnia budowli. Wszystkie urządzenia podziemne
zaprojektowane w podtorzu należy ułożyć przed zagęszczeniem korony torowiska.
Zagęszczenie należy wykonywać mechanicznie na całej szerokości korony torowiska.
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Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z – Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego, a
także zgodnie z przepisami BHP określonymi w – Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263z 2001 r.) (wraz z późniejszymi
zmianami).
Stabilizacja podłoża chemiczna
Należy stosować cement oraz wapno hydratyzowane stanowiące element wzmocnienia podtorza w jego
słabych miejscach.
Roboty należy wykonywać zgodnie z Id-3 (D4) – Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego,
WTWiO Robót Nawierzchniowo – Podtorzowych – warunki uzupełniające z dnia 20.05.2003 znowelizowane
dnia 16.05.2006. Poza tym muszą być spełnione wymagania norm BN – 88/8932 – 02 z późniejszymi
zmianami., Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, PN – S – 96011 z
późniejszymi zmianami. Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, PN – S –
96012 z późniejszymi zmianami. Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów cementem do celów drogowych.
Warstwy ochronne
Warstwy ochronne i ich podłoże powinny być tak zaprojektowane, aby uzyskać parametry określone w
Rozporządzeniu MTiGM z 10.09.1998 (Dz.U. Nr151poz.987) oraz Id-3 (D-4) warunki techniczne utrzymania
podtorza kolejowego. W szczególności dotyczy to modułu wtórnego odkształcenia, grubości warstw, doboru
kruszywa, wodoprzepuszczalności, mrozoodporności itp.
Warstwę ochronną należy wykonać na całej szerokości korony torowiska.
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, Id-1 (D-1) – Warunkami technicznymi utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych, Id-3 (d-4) – Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego
oraz WTWiO Robót Nawierzchniowo – Podtorzowych – warunki uzupełniające z dnia 20.05.2003
znowelizowane dnia 16.05.2006 (wraz z późniejszymi zmianami).

4. Wymagania dotyczące środków sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podane są w D – 00.00.00
5. Wymagania dotyczące środków transportu
Transport materiałów zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w D -00.00.00
6. Sprawdzenie jakości robót
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów. Sprawdzenie powinno
się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
-Przeglądy, badania i wykazanie sprawności eksploatacyjnej,
-Próby fabryczne
-Próby fabryczne komponentów należy przeprowadzić zgodnie z ustalonymi zasadami postępowania.
Ww. zasady postępowania mogą wchodzić w zakres systemu zapewnienia jakości obowiązującego u
dostawcy z możliwością odwołania do dokumentacji systemu. Przeprowadzić można przewidziane w
normach i przepisach kontrole wyrywkowe.
Producent wykaże niezmienną zgodność potwierdzoną dokumentami z wymaganym zakładowym systemem
kontroli produkcji.
Rutynowe badania podkładów należy przeprowadzić zgodnie z normą EN 13230-2, -3 i -41.
Dostawca będzie posiadał system zapewniania jakości, zapisany i prowadzony w formie księgi jakości.
1

EN 13230-2 Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonego;
EN 13230-3 Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 3: Podkłady dwublokowe z betonu zbrojonego;
EN 13230-4 Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego pod rozjazdy i skrzyżowania
torów
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Księga jakości będzie ujmowała wszelkie działania, funkcje, i środki, procedury i zasady postępowania
dotyczące osiągnięcia i dokumentowania spełnienia przez dostarczone przez dostawcę podkłady i usługi
uzgodnionych wymagań. Księga jakości będzie zawierała plan zapewnienia jakości betonowych podkładów
określający i wyszczególniający:
-organizację, strukturę i zakresy odpowiedzialności;
-wszystkie materiały, procesy i procedury stosowane podczas wytwarzania, przechowywania i przewożenia
-podkładów betonowych;
-wszystkie wymagania dotyczące prób;
Pozostałe procedury z zakresu kontroli jakości stosowane dla zapewnienia i kontroli zgodności betonowych
podkładów z ustalonymi wymaganiami.
Przed zabudowaniem torowiska należy przeprowadzić próby w celu sprawdzenia zgodności systemu ze
specyfikacją oraz spełniania wszystkich założonych funkcji.
Próby te powinny obejmować:
-sprawdzenie pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną,
-prawidłowość systemów szynowych,
Próby pomontażowe
Jakość spoin i zgrzein wykonywanych na terenie budowy należy sprawdzić przy użyciu sprzętu do badań
ultradźwiękowych.
Parametry geometryczne torów należy sprawdzić przy pomocy toromierza elektronicznego. Bezwzględne i
względne położenie torów należy sprawdzić w odniesieniu do odpowiednich współrzędnych. Wynik
pomiarów należy przekazać i dołączyć do dokumentacji końcowej.
Próby pomontażowe będą obejmowały między innymi:
-Sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa;
-Sprawdzenie pod kątem konserwacji.
W zakresie odbioru robót nawierzchniowych i podtorowych oraz materiałów należy stosować: Standardy
Techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości
Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)- Uchwała Nr
263/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z 14 czerwca 2010r.)
W zakresie położenia torów i rozjazdów - Id1-Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych;
- w zakresie szlifowania - Warunki techniczne wykonania i odbioru szlifowania szyn w torach i rozjazdach
zatwierdzone dnia 11.06.1996 roku decyzją KD4-518/18/96/KK z późniejszymi zmianami;
- w zakresie podsypki - Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej
naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej nr ILK3b-5100/10/07 obowiązujące od dnia
01.06.2007r. z późniejszymi zmianami;
W zakresie złącz szynowych należy dodatkowo uwzględnić następujące wymagania: Połączenia szynowe
należy przebadać ultradźwiękowo. Szczegółowe wymagania określają dokumenty: Warunki techniczne
wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do torów bezstykowych nr KD4K-518/39/95 z późniejszymi
zmianami, Id-17 Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i spawanych, Id5Instrukcja spawania szyn termitem] oraz Id10-Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w
torach kolejowych;
W zakresie odbioru szyn należy dodatkowo stosować Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn
zgrzewanych do torów bezstykowych nr KD4K-518/39/95 z późniejszymi zmianami. Do protokołu muszą być
dołączone „deklaracje zgodności” i „wykaz szyn odebranych”;
W zakresie podtorza kolejowego – Id-3 (D-4) - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
DODATKOWE INFORMACJE
W wykonaniu poszczególnych komponentów nawierzchni i podtorza niewyróżnionych w powyższych
wymaganiach należy stosować odpowiednie normy i warunki techniczne w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Uwaga. Na wykonanie prac odtworzeniowych torów kolejowych nie opracowano dokumentacji
projektowej /brak zlecenia ze strony Zamawiającego/ – prace należy wykonać na podstawie
przedstawionej STWiORB branża drogowa – lipiec 2013r. przy ścisłej współpracy i z Inżynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym.
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