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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
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PZJ
bhp.

- specyfikacja techniczna
- program zapewnienia jakości
- bezpieczeństwo i higiena pracy
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót drogowych w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów
(Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
Zakres robót obejmuje remont ul. Szatkowników w skład, którego wchodzi:
− Remont jezdni,
− Remont chodnika,
− Remont fragmentów zjazdów,
− Remont studzienek ściekowych,
− Budowa ścieku przykrawężnikowego,
− Budowa odwodnienia liniowego krawężnikowego,
− Odnowienie oznakowania poziomego,
− Rekultywacja zieleni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, obowiązujące dla wszystkich
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót
drogowych.
D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00
D-01.01.01
D-01.01.01b
D-01.02.04

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D-03.00.00
D-03.02.01

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Odwodnienie liniowe – system krawężnikowy

D-04.00.00
D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.03.01
D-04.04.00
D-04.04.02

PODBUDOWY
Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża
Warstwy odsączające, odcinające
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowy z kruszyw – wymagania ogólne
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-05.00.00
D-05.03.05B
D-05.03.13A
D-05.03.23
D-05.03.11
D-05.03.26D

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
Zastosowanie siatki drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni

D-07.00.00
D-07.01.01

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

D-08.00.00
D-08.01.01
D-08.02.01
D-08.02.02
D-08-03.01
D-08.05.06

ELEMENTY ULIC I DRÓG
Krawężniki betonowe
Chodniki z płyt betonowych
Chodniki z płyt wskaźnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe
Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
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D-09.00.00
D-09.01.01

ZIELEŃ DROGOWA
Zieleń drogowa

D-10.00.00
D-10.01.05

INNE ROBOTY
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych,
gazowych i studni teletechnicznych

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcą i projektantem.
1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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 Inżyniera/Kierownika
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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
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i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia
i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport
oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. 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 ST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
proponowany
sposób
i
formę
przekazywania
tych
informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
− i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
− i wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
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z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inżyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem
projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
a)
b)
c)
d)

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie
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ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
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(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
ST
- specyfikacja techniczna
GUGiK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. MATERIAŁY
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach remontu
ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla
autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami mającymi na celu wykonanie robót związanych z kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem
sytuacyjnym oraz wysokościowym drogi oraz zjazdów objętych opracowaniem oraz tras infrastruktury technicznej
wg Dokumentacji projektowej.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy
i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm
i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
−
−
−
−
−
−

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać
500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej,
a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
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Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od
jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany
przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych
w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez
Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż
1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-01.01.01B WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wyniesieniem i stabilizacją granic pasa drogowego w ramach remontu
ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla
autobusowa).
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego przeznaczonego do umieszczenia w nim drogi
i związanych z nią urządzeń. Stabilizacja granic pasa polega na wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakami
z trwałego materiału punktów określających przebieg granic pasa drogowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i
związanych z nią urządzeń.
1.4.2. Linia graniczna – linia oddzielająca tereny, będące przedmiotem odrębnej własności, składająca się
najczęściej z odcinków prostych łączących punkty graniczne.
1.4.3. Punkt graniczny – punkt określający przebieg granicy nieruchomości, znajdujący się na załamaniach linii
granicznej.
1.4.4. Znak graniczny – znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym.
1.4.5. Świadek punktu granicznego – widoczny znak z trwałego materiału wystający ponad teren i usytuowany w
linii granicznej w pobliżu znaku granicznego.
1.4.6. Stabilizacja granic pasa drogowego – wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów
granicznych projektowanego pasa.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4 oraz przepisami geodezyjnymi i kartograficznymi.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Rodzaje materiałów
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami warunków kontraktu, dokumentacji
projektowej lub ST. Do nich należą:
– słupki betonowe do utrwalenia granic pasa drogowego,
– materiały pomocnicze.
2.2.2. Znaki graniczne i świadki punku granicznego
Znak graniczny jest geodezyjnym słupkiem z betonu C 20/25, najczęściej w postaci ściętego ostrosłupa
o kwadratowej podstawie z wyrytym na górze krzyżem (patrz załącznik, rys. 1).
Świadek punktu granicznego jest słupkiem z betonu C 20/25 o długości 100 cm i przekroju poprzecznym
10 × 12 cm. Słupek zbrojony jest czterema prętami średnicy 10 mm. Słupek w części nadziemnej długości 50 cm na
barwę żółtą. W części nadziemnej znajduje się napis wklęsły na głębokość 0,5 cm z czarnymi literami wysokości
7 cm PAS DROGOWY (patrz załącznik, rys. 2).
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Wbudowane materiały słupków powinny charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie dla betonu
C 20/25, nasiąkliwością poniżej 5% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością. Wykonawca wytwarzający
samodzielnie słupki powinien wykonać badania próbek betonu i przedstawić wyniki badań Inżynierowi.
Gotowe wyroby powinny być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków, a powierzchnie powinny być
gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
–
–

Do materiałów pomocniczych mogą należeć:
pręty stalowe, rurki itp. zastępujące słupki betonowe, w przypadkach wyjątkowych,
piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypki słupków betonowych, w przypadkach wyjątkowych

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności przy pracach pomiarowych
i kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w wytycznych
technicznych, obowiązujących w geodezji i kartografii [2÷9]. Przy stabilizowaniu linii granicznej znakami
granicznymi należy stosować sprzęt zaproponowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera. Do prac
obliczeniowych i kartograficznych zaleca się stosować sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały, w tym znaki graniczne i świadki punktu granicznego, można przewozić dowolnymi środkami
transportu w pozycji poziomej, w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczeniem się i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z warunkami kontraktu, dokumentacją projektową i ST.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych w załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. prace przygotowawcze,
2. stabilizacja granic pasa drogowego,
3. prace kameralne.
5.3. Odpowiedzialność Wykonawcy prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej
i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłacenia
odszkodowania.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór
i kontrolę osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne [10].
Podczas prac geodezyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nieprzesuwanie punktów geodezyjnych w terenie, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne [10].
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5.4. Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmują:
zebranie niezbędnych materiałów i informacji, w tym uzyskanie z ośrodka dokumentacji danych dotyczących
osnowy geodezyjnej i mapy zasadniczej, pobranie z właściwego urzędu danych z katastru nieruchomości,
dokonanie badania ksiąg wieczystych stwierdzających stan prawny nieruchomości, a następnie analiza i ocena
zebranych materiałów,
– wywiad w terenie, mający na celu odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i oczyszczenie
widoczności między punktami oraz ewentualne uzupełnienie punktów osnowy,
– przygotowanie osnowy do prac pomiarowych,
– wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości, biorąc pod uwagę punkty załamania projektowanych
granic pasa drogowego podane w załączniku mapowym dokumentacji projektowej albo zasady określania tych
punktów podane przez Zamawiającego.
W wyniku prac przygotowawczych powinien powstać projekt granic pasa drogowego wkartowany na
mapę, uzgodniony z Zamawiającym i właścicielami nieruchomości, a następnie zamarkowany w terenie za pomocą
palików.

–

5.5. Stabilizacja granic pasa drogowego
Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego
pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
Stabilizację punktów granicznych należy wykonać geodezyjnymi znakami granicznymi z krzyżem
(zakupionymi lub wykonanymi wg pktu 2.2.2). Stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa
drogowego oraz odcinki proste o maksymalnej długości 200 m. Znaki graniczne powinny być wkopane do takiej
głębokości, aby wystawały do 10 cm ponad teren.
W odległości do 1 m od słupka znaku granicznego, w linii granicznej, należy wkopać świadek punktu
granicznego, w odstępach do 200 m, z zachowaniem wizury pomiędzy sąsiednimi punktami. Świadek punktu
granicznego powinien być wkopany w grunt na głębokość około 50 cm, tak aby część nadziemna barwy żółtej
z wytłoczonym napisem „PAS DROGOWY” wystawała 50 cm nad terenem.
Roboty przy utrwaleniu w terenie słupków zaleca się wykonywać poprzez nawiercenie ręcznym świdrem
otworu w gruncie, dla znaku granicznego o wielkości dostosowanej do słupka znaku, a dla świadka punktu
granicznego na głębokość 50 cm o średnicy 20÷40 cm. Słupki obsypuje się gruntem rodzimym i zagęszcza. W
przypadku gdy grunt rodzimy jest spoisty lub zbrylony, tak że nie ma możliwości szczelnego obsypania słupka,
należy do tego celu wykorzystać piasek lub mieszankę naturalną. Nadmiar materiału gruntowego z otworu należy
rozplantować.
W przypadku gdy niemożliwa jest trwała stabilizacja punktu, należy zastąpić go innym elementem
zamontowanym w podłożu (np. prętem stalowym, rurką). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic
topograficzny określający jego położenie.
Podczas prac Wykonawca ma zachować w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.
Z czynności stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawca sporządza protokół okazania znaków
granicznych właścicielom nieruchomości.
5.6. Prace kameralne
Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pasa drogowego, zgodnie z warunkami kontraktu, mogą
należeć:
– obliczenia współrzędnych punktów granicznych, powierzchni działek, uzupełnienia mapy zasadniczej,
sporządzenia mapy uzupełniającej do mapy katastralnej, sporządzenia wykazu zmian gruntowych,
skompletowania dokumentacji podziału nieruchomości,
– sporządzenie dokumentacji z podziałem na: akta postępowania dla Wykonawcy, dokumentację techniczną dla
Zamawiającego, dokumentację techniczną dla ośrodka dokumentacji, dokumentację przeznaczoną dla organu
prowadzącego kataster nieruchomości,
– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości.
Jeśli Zamawiający nie ustali inaczej to skład dokumentacji dla Zamawiającego może zawierać:
– opis i mapę z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym (gdy w księdze wieczystej
nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia niż w katastrze nieruchomości),
– ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału wraz z załącznikiem mapowym,
– wyniki prac obliczeniowych i kartograficznych na komputerowych nośnikach informacji: wtórniki mapy
zasadniczej uzupełnione o granice pasa drogowego, wykazy współrzędnych punktów geodezyjnej osnowy
poziomej ze szkicem osnowy i opisami topograficznymi punktów, wykazy współrzędnych punktów
granicznych pasa drogowego, mapę zbiorczą z podziałem na nieruchomości i wykazem zmian gruntowych,
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kopie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości, kopie wyciągów z dokumentów
stwierdzających tytuły własności do nieruchomości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola jakości prac geodezyjnych i kartograficznych
Kontrolę jakości prac przy stabilizacji granic pasa drogowego należy prowadzić według zasad określonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK [2÷9] w nawiązaniu do wymagań podanych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
–
–

Jednostką obmiarową jest:
wkopany (zastabilizowany) znak graniczny – sztuka (szt.),
wkopany (zastabilizowany) świadek punktu granicznego – sztuka (szt.).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbywa się na podstawie dokumentacji otrzymanej przez
Zamawiającego, pod warunkiem:
– kompletności operatu,
– sprawdzenia w terenie poprawności zastabilizowanych punktów,
– pomiaru kontrolnego wybranych punktów,
– skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie miejsca robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wyniesienie i stabilizację punktów granicznych i świadków,
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót,
wykonanie operatu i prac kameralnych,
pobranie niezbędnych materiałów ze składnicy ośrodka geodezji i kartografii,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań sprawdzających,
koszt wszelkich odszkodowań,
uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia.
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Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań warunków kontraktu, dokumentacji
projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.

D-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub
Głównego Geodety Kraju
Instrukcje techniczne:
2.
3.
4.
5.
6.

0-1
0-3
G-1
G-4
K-1

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Geodezyjna osnowa pozioma
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Mapa zasadnicza

Wytyczne techniczne
7.

G-1.9

Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów

8.

G-1.5

9.

K-1.2

Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie
wyników
Mapa zasdnicza. Aktualizacja i modernizacja

10.3. Inne dokumenty
10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity – Dz.U. nr 240 z dnia 24
listopada 2005 r., poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami
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11. ZAŁĄCZNIK
PRZYKŁADY SŁUPKÓW DO UTRWALENIA GRANIC PASA DROGOWEGO
Rys. 1. Znak graniczny
W niektórych przypadkach pod znakiem
granicznym umieszcza się butelkę szklaną,
cegłę z naciętym krzyżem, rurkę drenarską itp.
w celu potwierdzenia lokalizacji pierwotnego
miejsca znaku

Rys. 2. Świadek punktu granicznego

Część nadziemna jest barwy żółtej z
wytłoczonym czarnym napisem
„PAS DROGOWY”

Część podziemna świadka, osadzana
w gruncie, zabezpieczona jest
lepikiem
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D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku
od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z ST D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
−
−
−
−
−

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
warstw nawierzchni,
krawężników, obrzeży i oporników,
chodników
barier i poręczy,
odwodnienia podchodnikowego oraz ścieków z elementów betonowych.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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 Inżyniera:
− spycharki,
− ładowarki,
− żurawie samochodowe,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
− koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk
materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez
Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 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,
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− 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 płyt chodnikowych, 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 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;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

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

5.

PN-H-74220

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

8.

BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-03.02.01 ODWODNIENIE LINIOWE – SYSTEM KRAWĘŻNIKOWY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
związanych wbudowaniem prefabrykowanych elementów odwodnienia drogowego za pomocą krawężnika
drogowego w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów
(Ziemskiego) do ul. Cyrulików
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wbudowanie prefabrykowanych elementów odwodnienia drogowego krawężnikami drogowymi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanał odwadniający – liniowa konstrukcja złożona z prefabrykowanych elementów pozwalajaca na
zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej wzdłuż jej całej długości w celu jej ostatecznego zrzutu.
1.4.2. Korytko krawężnikowe – kanał odwadniający z profilem typu krawężnikowego mający ciągłe lub
przerywane otwory odpływowe.
1.4.3. Kratka - element zakrywający studnie i korytka umożliwiający wpływ wody opadowej oraz
umożliwiający przechodzenie przez odwodnienie liniowe pojazdom kołowym.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z Projektem Technicznym, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST.D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały.
Jako kanały odwadniające należy zastosować korytka krawężnikowe z polimerobetonu wykonane zgodnie z
normą zharmonizowaną PN-EN 1433:2005/A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego i
kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności ”
WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE POLIMEROBETONU:
Jednostka
Wymagana
Lp. Wymaganie
wartość
1.
Wytrzymałość na ściskanie Rc
MPa
≥ 90
2.
3.

Wytrzymałość na rozciąganie przy
zginaniu Rg
Mrozoodporność

MPa

≥ 22

cykl

≥ 300

Materiał korytek krawężnikowych musi zapewnić ich nienasiąkliwość, współczynnik chropowatości n=0,011,
odporność na działanie wody morskiej, chlorku sodu, chlorku potasu w całym zakresie stężeń oraz siarczanu
sodu, siarczanu potasu w całym zakresie stężeń do temp. 40°C a także na wody grunowe.

3

"Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-03.00.00 „ ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO”
2.2. Korytka krawężnikowe.
Należy zastosować korytka krawężnikowe bezspadkowe (0,0%) o konstrukcji jednoczęściowej monolityczej
(nieklejone). Maksymalna klasa obciążeń elementów bez opaski betonowej D400 (typ I). Definicja klas
obciążenia według PN-EN 1433:2005. Pole przekroju owalnych poziomych otworów wlotowych korytka
krawężnikowego powinno wynosić min. 249cm2 na każdy metr długości. Szerokość otworów wlotowych nie
mniejsza niż 127mm. Wymiary korytka krawężnikowego muszą ściśle odpowiadać profilowi i wymiarom
typowych krawężników drogowych betonowych lub kamiennych (L=1000, S=200, H=300mm). Powinny
występować w długościach 500mm, z wyposażeniem w urządzenia odpływowe z PVC, PE, PP, PEHD lub
możliwością zastosowania jako odwodnienie punktowe (możliwość zainstalowania rury odpływowej fi110 i
fi160 na tylnej ścianie). Kanał odwadniający z korytek krawężnikowych powinien mieć możliwość wykonania
obniżenia (wjazdy, przejścia dla pieszych, itp.) poprzez zastosowanie elementów zejściowych oraz
przejazdowych (obniżonych).
Zewnętrzna, widoczna część korytka krawężnikowego na być barwiona zgodnie z paletą RAL, natomiast
powierzchnia płaska zewnętrznej części może być wyposażona w powłokę antypoślizgową. Powierzchnie
stykowe korytek krawężnikowych muszą być wyposażone w zamki wklęsłe i wypukłe oraz możliwość
zastosowania uszczelki gumowej na połączeniach. Zabezpieczenie krawędzi elementów rewizyjnych musi zostać
zapewnione poprzez zastosowanie listew żeliwnych.
Każdy element rewizyjny powinien być zakryty kratką z żeliwa sferoidalnego w klasie D400 mocowaną na
zaczep z możliwością zastosowania śruby antykradzieżowej jak i zatrzasku sprężynowego. Powierzchnia wlotu
wody przez kratkę rewizyjną umożliwiającą odpływ wód opadowych musi wynosić co najmniej 351cm2.
Przepustowość hydrauliczna przy min. spadku 0,2% powinna wynosić min. 4,0 [l/s] (spadek zalecany 0,5%).
Czyszczenie systemu powinno być możliwe przez systemowy element rewizyjny czyli
studzienkę odpływową z koszem osadczym.
Wszystkie zastosowane korytka krawężnikowe muszą posiadać oznakowanie CE. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
2.3. Masy uszczelniające
Spoiny można zalewać lub wypełniać :
- masą silikonową,
- dyspersyjnym kitem asfaltowo-kauczukowym np. Laterbit,
- innymi materiałami uszczelniającymi, np. firmy SABA
2.4. Składowanie
Krawężniki odwadniające można składować na otwartej przestrzeni, układająć je w pozycji leżącej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. Roboty mogą być
wykonane ręcznie i/lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. Krawężniki
można przewozić dowolnymi środkami transportu. Powinny być one ułożone na paletach lub krawędziakach.
Powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Poszczególne warstwy w miejscach stykania
się wyrobów należy przekładać przekładkami np. drewnianymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do wykonania zabudowy krawężników należy wytyczyć oś ścieku zgodnie
z dokumentacją. Lokalizacja elementów w planie i przekroju poprzecznym powinna być zgodna
z Dokumentacją Projektową. Sposób wbudowywania krawężników zaproponuje Wykonawca,
z uwzględnieniem instrukcji Producenta wyrobu i uzyska akceptację Inżyniera. Wbudowywanie krawęzników
powinno się rozpoczynać od najniższej rzędnej (miejsca odprowadzenia). Warstwa nawierzchni przy krawężniku
odpływowym powinna być ułożona od 3 do 5 mm wyżej niż krawężnik.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby
budowlane do obrotu (Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności oraz wyniki badań ,
ewentualnie badania materiałów wykonane przez dostawców, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 0,2 cm.
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą.
- badanie odchylenia osi krawężników,
- badanie i pomiary gabarytów wykonanej warstwy podłoża z betonu,
- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową położenia poszczególnych elementów.
- badanie odchylania spadku krawężników,
- sprawdzenia poprawności ułożenia krawężników.
- sprawdzenia prawidłowości uszczelnienia złączy krawężników,
- sprawdzenia rzednych posadowienia elementów odwodnienia
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.3.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być wieksze niż 0.1 cm
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 1 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 1 cm
- odchylenie krawężników w planie, odchylenie odległości osi ułożenia krawężnika od osi krawężnika ustalonej
na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 1 mm
- odchylenie spadku ułożonego krawężnika do przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac 0.1%
- rzedne kratek ściekowych pokryw skrzynek osłonowych studzienek powinny być wykonane z dokładnością do
± 2 mm
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
W przypadku wykonywania obmiaru robót wg. niniejszej ST jednostką obmiaru jest [mb] wykonanego
i odebranego krawężnika drogowego odwadniającego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegajacych zakryciu podlegają:
- wykonanie uszczelnień złączy krawężników odwadniających
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnikami,
- wykonanie ławy betonowej pod krawężnikami,
- wykonanie warstwy odcinajacej z pisaku pod ławą
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postepu robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie na budowę krawężnika oraz innych niezbędnych czynników
produkcji, wyznaczenie linii prowadzącej, wykonanie podłoża, ustawienie kanałów, zabudowa
i wypełnienie spoin, oczyszczenie stanowiska pracy. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty badań, a
także ubytki i odpady, oraz oznakowanie i zabezpieczenie robót.
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D-04.01.01 KORYTOWANIE
PODŁOŻA

ORAZ

PROFILOWANIE I

ZAGĘSZCZANIE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach
remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików
(pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 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.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone
są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. 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 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)
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

Minimalna wartość Is dla:
Autostrad i dróg
Innych dróg
Ruch ciężki
Ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciężki

od ciężkiego

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [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 koryta oraz 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.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań 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

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

7

Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoża
rzadziej niż raz na 600 m2

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
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 BN-64/8931-02 [3]
nie powinna być większa od 2,2.
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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 koryta (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
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podłoża,
zagęszczenie,
utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równości
nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach remontu ul. Szatkowników w
Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże
stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-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.
8

"Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-04.00.00 „ PODBUDOWY”
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112
[4].

2.4. 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.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

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.

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

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

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

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST 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, 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 ST 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.
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.
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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 ST 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.

5.7. 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 ST 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.

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.
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość 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 wysokościowe

6

Ukształtowanie
planie *)

7

Grubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8

Zagęszczenie,
wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

osi

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

*) 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.

11

"Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-04.00.00 „ PODBUDOWY”
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%.

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

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

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i 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.

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

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

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
Warszawa 1986.
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D-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw nawierzchni drogowej w ramach remontu ul. Szatkowników
w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem połączeń międzywarstwowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy podbudowy
znajdujących się w ciągu drogi.
Połączenia międzywarstwowe mają zadanie powiązania warstw nawierzchni w jeden monolit, co jest
konieczne ze względu na nośność (przenoszenie obciążeń na podłoże) oraz zapobieganie sfalowaniu, koleinowaniu
a także łuszczeniu się nawierzchni.
Połączenia międzywarstwowe wykonuje się z zasady przez skropienie emulsją asfaltową.
W ST podano wymagania, dotyczące połączeń międzywarstwowych układanych warstw asfaltowych
z betonu asfaltowego, asfaltu porowatego, mieszanek SMA i BBTM na warstwach asfaltowych oraz podbudowach
z kruszyw.
Można odstąpić od wykonania skropienia w następujących przypadkach:
–
przy rozkładaniu dwóch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym nie wykonuje się skropienia
lepiszczem (tzw. połączenie gorące na gorące – technologia asfaltowych warstw kompaktowych),
–
nie stosuje się skropienia przed ułożeniem mieszanki asfaltu lanego, chyba że technologia w sposób
jednoznaczny tego wymaga lub z przyczyn technologicznych jest to zalecane.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania
i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.
1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może składać się z jednej
lub wielu warstw układanych w pojedynczej operacji.
1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.4. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszący obciążenia na warstwę podłoża, który
może być ułożony w jednej lub kilku warstwach.
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.
1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.8. Mieszanka SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa, będąca mieszanką mineralno-asfaltową, składająca się z
grubego łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związanego zaprawą mastyksową.
1.4.9. Mieszanka SMA LA – mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego łamanego kruszywa o
nieciągłym uziarnieniu, związanego zaprawą mastyksową, o zwiększonej zawartości wolnej przestrzeni w celu
polepszenia zdolności tłumienia hałasu na styku opona – nawierzchnia asfaltowa.
1.4.10. Mieszanka BBTM – beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw grubości od 20 do 30 mm, w którym
kruszywo ma nieciągłe uziarnienie i tworzy połączenia ziarno do ziarna, co zapewnia uzyskanie otwartej tekstury.
1.4.11. Asfalt lany – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której
objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie.
1.4.12. Asfalt porowaty – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej zawartości połączonych wolnych
przestrzeni, które umożliwiają przepływ wody i powietrza, co zapewnia właściwości drenażowe i zmniejszające
hałas.
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1.4.13. Emulsja asfaltowa – emulsja będąca zawiesiną asfaltu w wodzie, w której fazą zdyspergowaną
(rozproszoną) jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny.
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami – emulsja, w której asfalt jest modyfikowany polimerami albo
jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.
1.4.16. Połączenie międzywarstwowe – związanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy
z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową w celu zwiększenia wytrzymałości zespołu warstw
(dolnej i górnej) i uniemożliwienia penetracji wody między warstwami.
1.4.17. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał (kruszywa naturalne, sztuczne, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego lub warstw konstrukcji nawierzchni
dróg.
1.4.18. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka z kruszywa naturalnego, sztucznego, z
recyklingu lub ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych.
1.4.19. Kategoria ruchu (KR1-KR7) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” [24].
1.4.20. Symbole i skróty
AC
BBTM
MA
mma
PA
pH
SMA
WMS
%(m/m)

- beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete)
- beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (franc. Béton bitumineux trés mince)
- asfalt lany (ang. Mastic Asphalt)
- mieszanka mineralno asfaltowa
- asfalt porowaty (ang. Porous Asphalt)
- wykładnik stężenia jonów wodorowych
- mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt)
- wysoki moduł sztywności
- ułamek masowy wyrażony w procentach

1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

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

2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Rodzaje materiałów do wykonania połączenia międzywarstwowego
Do wykonania połączenia międzywarstwowego mogą być stosowane następujące materiały:
a) kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane,
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami,
c) kruszywo (grysy) do posypania emulsji.
Należy stosować emulsje wg aktualnego wydania Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [21].
Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [22] do normy PN-EN 13808 [21],
należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.

2.2.3. Kationowe emulsje asfaltowe
2.2.3.1. Rodzaje i właściwości kationowych emulsji asfaltowych
W emulsjach kationowych cząstki w emulsji jonowej mają dodatnią polarność wg PN-EN 1430 [8].
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Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom Załącznika krajowego NA
(normatywnego) [22] do normy PN-EN 13808 [21], w którym umieszczono następujące trzy krajowe emulsje
asfaltowe przeznaczone do złączania warstw asfaltowych nawierzchni:
1) C60B3 ZM,
2) C60BP3 ZM,
3) C60B10 ZM/R.
Pełne nazwy i zastosowanie powyższych emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w tablicy 1.
Tablica 1. Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowych wg Załącznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]

1

Oznaczenie
kodowe
emulsji
C60B3 ZM

2

C60BP3 ZM

3

C60B10
ZM/R

Lp.

Pełna nazwa emulsji
Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3,
przeznaczona do złączania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni
Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu
rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni
Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 10,
przeznaczona do recyklingu nawierzchni oraz do
złączania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Zalecane zastosowanie
Do złączania warstw
asfaltowych, wykonanych z asfaltów
niemodyfikowanych na
drogach obciążonych
ruchem od KR1 do KR7
Do złączania wszystkich
warstw asfaltowych na
drogach obciążonych
ruchem od KR1 do KR7
Do recyklingu
nawierzchni obciążonych
ruchem od KR1 do KR7
oraz do złączania
wszystkich rodzajów
warstw z wyłączeniem
warstw asfaltowych
wykonanych z asfaltów
modyfikowanych,
wbudowywanych na
drogach obciążonych
ruchem od KR1 do KR7

Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykonania połączeń międzywarstwowych powinny
spełniać wymagania określone w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych do wykonania połączeń międzywarstwowych wg
Załącznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Właściwość
Zawartość
lepiszcza
Indeks
rozpadu
Pozostałość na
sicie
Czas wypływu
Ø 2 mm przy
40°C
Przyczep-ność
do kruszywa
referencyjnego

Pozostałość na
sicie po 7
dniach
magazynowan
ia, sito 0,5 mm

Asfalt odzyskany i
stabilizowany
7.

8.

9.

Penetracja w
25°C asfaltu
odzyskanego
Temperatura
mięknienia
asfaltu
odzyskanego
Energia
kohezji

Metoda
badania

Jednostka

PN-EN
1428[6]
PN-EN
13075-1[16]
PN-EN
1429[7]
PN-EN
12846-1[12]
PN-EN
13614[19]
(badanie na
kruszywie
bazaltowym)
PN-EN
1429[7]

PN-EN
13074-1[14] i
PN-EN
13074-2[15]
PN-EN
1426[4]

Wymagania dotyczące emulsji (klasa) b
C60B3 ZM

C60BP3 ZM

C60B10 ZM/R

% (m/m)

58 do 62(6)

58 do 62(6)

58 do 62(6)

g/100 g

70-155 (3)

70-155 (3)

NRa (0)

% (m/m)

≤0,2 (3)

≤0,2 (3)

≤0,2 (3)

S

15-70 (3)

15-70 (3)

15-70 (3)

%
powierzchni

NRa (0)

NRa (0)

≥75 (2)

% (m/m)

≤0,2 (3)

≤0,2 (3)

≤0,2 (3)

0,1 mm

≤100 (3)

≤100 (3)

≤100 (3)

PN-EN
1427[5]

°C

≥43 (6)

≥46 (5)

≥43 (6)

PN-EN 13589
[18]i PN-EN
13703[20]
PN-EN
13398[17]

J/cm2

NRa (0)

Wartość
deklarowana

NRa (0)

≥ 50 (5)

NRa (0)

Nawrót
%
NRa (0)
sprężysty
w
25°C
a
NR – No Requirements (brak wymagań)
b
Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego
10.

2.2.3.2. Składowanie emulsji asfaltowej
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta w celu
zachowania ich jakości.
2.2.4. Grysy do posypania emulsji
Do posypania emulsji asfaltowej, którą spryskano podbudowę z gruntu lub kruszywa związanego spoiwem
hydraulicznym (patrz tab. 5 i 6) należy stosować kruszywo (grysy) 2/5 mm w celu uzyskania membrany
poprawiającej połączenie międzywarstwowe oraz zmniejszające ryzyko spękań odbitych. Kruszywo powinno
spełniać wymagania dla kruszyw warstwy ścieralnej na drodze.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

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:
a) sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni
– szczotki mechaniczne,
– sprężarki,
– zbiorniki z wodą,
– szczotki ręczne,
b) sprzęt do skrapiania emulsją asfaltową warstw nawierzchni
Należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i
regulowanie następujących parametrów:
– temperatury rozkładanego lepiszcza,
– ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
– obrotów pompy dozującej emulsję,
– prędkości poruszania się skrapiarki,
– wysokości i długości kolektora,
– ilości dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie emulsji z
tolerancją ± 10% od ilości założonej.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie
stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki (kopię protokołu kalibracji
skrapiarki – równomierności skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej prędkości przejazdu.) Skrapiarka, dla
której nie wykonano kalibracji nie może zostać dopuszczona do wykonania skropienia.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

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

4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Emulsja asfaltowa 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.
Zbiorniki przeznaczone do transportu 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
–
roboty przygotowawcze,
–
oczyszczenie warstwy przed skropieniem,
–
odcinek próbny,
–
skropienie warstw nawierzchni,
–
roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
− ustalić lokalizację terenu robót,
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przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót,
usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem
5.4.1. Przygotowanie podłoża z mieszanki mineralno-asfaltowej
Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota,
kurzu, plam oleju itp. przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem i ew.
absorbentów. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Na terenach niezabudowanych,
bezpośrednio przed skropieniem warstwę nawierzchni można oczyścić przy użyciu sprężonego powietrza.
Przy używaniu szczotek mechanicznych należy zwrócić uwagę, aby nie została uszkodzona warstwa błonki
asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowiących górną powierzchnię warstwy. W przypadku
zanieczyszczenia podłoża olejami, paliwem lub chemikaliami należy użyć specjalnych absorbentów do zebrania
zanieczyszczeń, a następnie zmyć powierzchnie wodą pod ciśnieniem
5.4.2. Przygotowanie podłoża z mieszanki mineralnej niezwiązanej i związanej hydraulicznie
Powierzchnia podłoża musi być oczyszczona z wszelkiego obcego materiału innego niż mieszanka
mineralna, z której została wykonana warstwa.
W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezpośrednio przed wykonanie skropienia emulsją asfaltową
podłoże należy zwilżyć wodą, tak aby powierzchnię podłoża doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego, bez
zastoisk wodnych i bez zjawiska nasączania warstwy wodą.
W przypadku skrapiania warstwy niezwiązanej nasiąkniętej wodą po opadach atmosferycznych należy
opóźnić skropienie do momentu częściowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowowilgotnego).

5.4.3. Przygotowanie podłoża na obiektach inżynierskich
W przypadku podłoża, które stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, należy postępować
wg wskazań producenta izolacji lub zapisów normach lub aprobatach technicznych.

5.5. Warunki wykonywania robót
Temperatura podłoża w czasie skrapiania emulsją asfaltową powinna wynosić co najmniej +5°C. Nie
dopuszcza się wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych, bezpośrednio po nich lub tuż przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia należy tak zaplanować, aby nie wystąpiły opady atmosferyczne
wcześniej niż po całkowitym rozpadzie emulsji.
Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych
Lp.

Rodzaj emulsji

Temperatury (°C)

1

Emulsja asfaltowa

od 50 do 85

2

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem

od 60 do 85

5.6. Odcinek próbny
Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie
uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
1) stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt do skropienia emulsją asfaltową,
2) określenia poprawności dozowania emulsji.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie będą stosowane do
wykonania skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wyników prób na odcinku
próbnym przez Inżyniera.
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5.7. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsją asfaltową
5.7.1. Zastosowanie emulsji asfaltowej
Rodzaj zastosowanej emulsji powinien być dostosowany do rodzaju łączonych materiałów zgodnie z tablicą 1, z
zastrzeżeniami:.
a) Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje się zwłaszcza pod cienkie warstwy asfaltowe
na gorąco oraz do łączenia geosyntetyków z warstwami asfaltowymi nawierzchni.
b) W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub warstwy
związanej hydraulicznie należy użyć emulsję o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podłoża
zawierającego spoiwo hydrauliczne – emulsję o pH większym niż 4.
c) Na podbudowie z chudego betonu i podbudowie związanej spoiwem hydraulicznym w przypadku tworzenia
membrany poprawiającej połączenie oraz przeciwdziałającej spękaniom odbitym (przeciwspękaniowej) stosuje
się powtórne skropienie emulsją z asfaltu modyfikowanego, którą posypuje się kruszywem (grysem) 2/5 mm.
d) Skropienia lepiszczem nie należy stosować na izolacji przeciwwodnej obiektów inżynierskich oraz na podłożu
pod asfalt lany. W wypadku podłoża z izolacji przeciwwodnej należy postępować według wskazań producenta
lub zapisów w normach.
Jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej rodzaj
należy przyjąć według ogólnych ustaleń jak powyżej oraz zaleceń podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzaju
emulsji przez Inżyniera.
Tablica 4. Zalecane emulsje asfaltowe do połączeń międzywarstwowych

5
6

Warstwa wiążąca z PA na podbudowie asfaltowej

C60BP3 ZM

7

Warstwa ścieralna z AC na warstwie wiążącej asfaltowej

C60B3 ZM4)

8

Warstwa ścieralna z SMA, BBTM i PA na warstwie wiążącej asfaltowej

2

3

4

1)

2)
3)
4)

Emulsja asfaltowa

Rodzaj połączenia międzywarstwowego
Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie tłuczniowej
i na podbudowie z kruszywa niezwiązanego
Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltowej o chropawej
powierzchni
Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu i
podbudowie z gruntu lub kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym
(do sklejenia warstw)
Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu i
podbudowie z gruntu lub kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym
(do
stworzenia
membrany
poprawiającej
połączenie
i
przeciwspękaniowej)
Warstwa wiążąca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltowej

Lp.
1

C60B10 ZM/R
1)

C60B10 ZM/R2)
C60BP3 ZM3)
C60B3 ZM4)

C60BP3 ZM
Rodzaj emulsji należy przyjąć w zależności od stanu nawierzchni, np. przy dużym braku lepiszcza
startego przez koła pojazdów i znacznym stopniu porowatości nawierzchni – C60B10 ZM/R, przy dość
dużej szczelności nawierzchni – C60B3 ZM, w celu zapewnienia większej wytrzymałości połączeniu
międzywarstwowemu – C60BP3 ZM
Zalecana emulsja o pH > 4
Emulsja posypana grysem 2/5 mm
Można rozważyć stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskania większej wytrzymałości na ścinanie
w połączeniu międzywarstwowym

5.7.2. Określenie ilości skropienia emulsją
5.7.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 5.
Kontrolę ilości skropienia emulsją należy wykonać według PN-EN 12272-1 [10].
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Tablica 5. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsją asfaltową podłoża z
mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m2] (uwaga- przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu
60%, wg Załącznika krajowego NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], rodzaje C60B3 ZM,
C60BP3ZM)
Podłoże pod układaną warstwę asfaltową
Rodzaj

cecha

Układana warstwa
Podbudowa
asfaltowa

wiążąca

Ścieralna z SMA
lub z AC

Dla dróg kategorii ruchu od KR3 do KR7 – rodzaj emulsji C60BP3 ZM*
Warstwa
podbudowy
asfaltowej
Warstwa wiążąca

Stara nawierzchnia
asfaltowa

Nowo wykonana
Frezowana
Porowata lub w
złym stanie
Nowo wykonana
frezowana
Porowata lub w
złym stanie
frezowana
Porowata lub w
złym stanie

0,2÷0,4
0,3÷0,5
0,3÷0,6

0,3÷0,5
0,3÷0,5
0,3÷0,7

X
X
X

-

X
0,3÷0,5
0,3÷0,7

0,2÷0,4
0,3÷0,5
0,3÷0,5

0,3÷0,5
0,3÷0,6

0,3÷0,5
0,3÷0,7

0,3÷0,5
-

0,3÷0,5

0,2÷0,4

0,3÷0,5
0,3÷0,7

0,3÷0,5
0,3÷0,5

X
0,3÷0,5
0,3÷0,6

0,2÷0,4
0,3÷0,5
0,3÷0,5

Dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR2 – rodzaj emulsji C60B3ZM
Warstwa
podbudowy
asfaltowej lub stara
nawierzchnia
asfaltowa

Nowo wykonana
0,2÷0,4
podbudowa
lub
stara nawierzchnia
szczelna
Frezowana
0,3÷0,5
Porowata lub w
0,3÷0,6
złym stanie
Warstwa wiążąca
Nowo wykonana
Frezowana
Porowata lub w
złym stanie
*do złączenia dwóch warstw asfaltowych, gdy obydwie warstwy
niemodyfikowanych dopuszcza się zastosowanie emulsji C60B3 ZM

wykonane są z zastosowaniem asfaltów

Uwaga: w celu określenia ilości pozostałego lepiszcza asfaltowego, należy ilość emulsji asfaltowej podaną w tablicy
pomnożyć przez 0,6
Objaśnienia:
„X” – nie dotyczy
„-” – rozwiązanie nie występuje
Pod warstwę ścieralną wykonywaną z mieszanki typu:
BBTM (wg ST D- 05.03.24a [2]) należy stosować ilość skropienia odpowiadającą górnej granicy wg tablicy 5,
jak dla mieszanki typu SMA, AC,
– PA (asfalt porowaty) należy wykonać specjalne skropienie w sposób opisany w ST D-05.03.12a [3],
– SMA LA należy wykonać specjalne skropienie kationową emulsją modyfikowaną 60% szybkorozpadową w
ilości 0,4-0,5 kg/m2 w przypadku zawartości wolnych przestrzeni w niżej leżącej warstwie 5-7%. Niższe lub
wyższe od wymienionego przedziału zawartości wolnych przestrzeni wymagają zadozowania zmniejszonej lub
zwiększonej ilości emulsji.
Optymalną ilość emulsji asfaltowej do skropienia należy ustalić na odcinku próbnym układania mieszanki
mineralno-asfaltowej. Ocenę należy dokonać na podstawie wytrzymałości na ścinanie, wymagania wg tablicy 8. W
uzasadnionych przypadkach (brak szczepności), zakresy dozowania podane w tablicy 5 mogą zostać rozszerzone.
–

5.7.2.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie
W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie po okresie
długotrwałych opadów deszczu, Inżynier dopuszcza powierzchnię, która ma być skrapiana i charakteryzuje się
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odpowiednią wilgotnością (patrz pkt.5.4.2). Jeśli poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt duży, należy wstrzymać się
ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 6. Kontrolę ilości lepiszcza w
trakcie skrapiania należy dokonać wg PN-EN 12272-1 [10]. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z
tolerancją ±10% w stosunku do ilości założonej.
Tablica 6.

Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z mieszanki niezwiązanej i związanej
hydraulicznie [kg/m2] (uwaga – przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu równej 60% wg
Załącznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21], rodzaj C60B10 ZM/R)

Rodzaj podłoża
Warstwa podbudowy z mieszanki
niezwiązanej
Warstwa podbudowy z mieszanki
związanej spoiwem
hydraulicznym

Emulsja asfaltowa
Ilość

Rodzaj

0,5÷0,7

C60B10 ZM/R

0,3÷0,7

C60B10 ZM/R
Zalecane pH≥3,5

5.7.3. Wykonanie skropienia emulsją
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do skropienia,
przy użyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciągnionych – wyposażonych w rampy spryskujące oraz
automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno
dostępnych (np. przy ściekach ulicznych) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających (np. studzienki, krawężniki). W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed
zabrudzeniem.
W wypadku dużej ilości pozostałej emulsji, np. powyżej 0,5 kg/m2, może być konieczne wykonanie
skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza.
Przed rozpoczęciem skrapiania należy strefy przyległe do skrapianych powierzchni jak np.: krawężniki,
ścieki, wpusty itp. odpowiednio osłonić, zabezpieczając przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsją.
Podłoże powinno być skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed układaniem następnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowani wody. O rozpadzie emulsji świadczy zmiana
koloru skropionej powierzchni z brązowej na czarny. Przed wykonaniem następnego zabiegu technologicznego
należy odczekać minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.
Skropioną warstwę Wykonawca powinien wyłączyć z ruchu publicznego i technologicznego przez zmianę
organizacji ruchu lub odpowiednią ochronę skropienia przez pokrycie specjalną warstwą osłonową.

5.8. Ochrona wykonanego skropienia
Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z użyciem mleczka wapiennego należy
stosować dla dróg o kategorii KR 4-7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje się dopiero wtedy, gdy nastąpi
rozpad emulsji i odparuje woda.
Stężenie roztworu roboczego mleczka wapiennego należy przygotować tak, by w 100 g próbki zawartość
wodorotlenku wapnia wyrażona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie próbki w suszarce w temp. 110±5°C do
stałej masy (jednak nie dłużej niż 5 godz.) była:
–
nie mniejsza niż 16,0% i nie większa niż 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwiązanej lub
związanej hydraulicznie,
–
nie mniejsza niż 9,0 % i nie większa niż 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.
Dozowana na nawierzchnię dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierać się w przedziale 250
g/m2 ± 20 g.
Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni można prowadzić po odparowaniu wody z
zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego wg oceny wizualnej (powstanie suchego filmu wodorotlenku
wapnia na powierzchni).
Ze względu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza, urządzenia
te powinny być wyposażone w system obiegu zamkniętego lub mieszadło obrotowe. Jeśli producent mieszaniny
gwarantuje jednorodność w określonym czasie, mieszadło nie jest wymagane. Mleczko wapienne należy
przechowywać w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmów
zabezpieczających. Produkt nie może być przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz
przechowywany w temperaturach poniżej 5°C.
Warstwa skropiona emulsją asfaltową, przed ułożeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna być
pozostawiona na czas niezbędny do umożliwienia odparowania wody:
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8 h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2,
1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,
0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

–
–
–

5.8. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera, dotyczą prac
związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 7.
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie robót

Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

1 raz

Wg pktu 5
i dokumentacji projektowej
Wg pktu 5.3

1

Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z
dokumentacją projektową

2

Roboty przygotowawcze

Ocena ciągła

3

Czystość podłoża (sprawdzona wizualnie)

Ocena ciągła

Wg pktu 5.4
2

2000 ÷ 3000 m
1)

Wg pktu 5.7.2 2)

5

Wytrzymałość na ścinanie połączenia między
warstwami

1 próbka na
15000 m2
wykonanej
nawierzchni

Wg tab. 8 3)

6

Wykonanie robót wykończeniowych

Ocena ciągła

Według punktu 5.8

4

Sprawdzenie jednorodności skropienia

1)

Częstotliwość badań: raz na 2000 m2 przy wielkości powierzchni do skropienia do
6000 m2 i raz na 3000 m2
2
przy wielkości powierzchni do skropienia powyżej 6000 m .
2)
Dopuszczalne odchylenia ilości dozowanej emulsji na 1 m2: ± 10%. Dopuszczalne odchylenia szerokości
dozowanej warstwy emulsji: ± 10 cm.
3)
Badanie połączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane w nawierzchniach dróg o kategorii ruchu
KR3 ÷ KR7. Częstość pobierania próbek powinna wynosić: 1 próbka na 15000 m2 wykonanej nawierzchni.
Wytrzymałość na ścinanie wszystkich połączeń jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywności
konstrukcji, a tym samym trwałości konstrukcji. Jest warunkiem, który jest zakładany do obliczenia grubości
warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi być spełniony.
Wymagane minimalne wartości wytrzymałości na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Wymagania wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi nawierzchni
Połączenie między warstwami

Wymagana minimalna wytrzymałość na ścinanie, na
próbkach Ø150 mm (Ø100 mm) [MPa]

Ścieralna-wiążącaa)
1,0
Wiążąca-podbudowa
0,7
Podbudowa-podbudowab)
0,6
Cienka warstwa ścieralna (grubość projektowa≤3,5
1,3c)
cm)-warstwa wiążąca
Cienka warstwa ścieralna (grubość projektowa ≤3,5
cm)-warstwa ścieralna
a) nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
b) jeśli podbudowa składa się z kilku warstw asfaltowych
c) nie dotyczy jeżeli zawartość wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14%
Metodyka badania wytrzymałości na ścinanie zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania sczepności
międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności”, GDDKiA,
Gdańsk, 2014 [27], z zastosowaniem próbek Ø100 mm lub Ø150 mm. Badaniem referencyjnym jest badanie na
próbkach Ø150 mm.
Badanie połączenia międzywarstwowego jako badanie kontrolne powinno być wykonywane w
nawierzchniach dróg KR4-7. Częstość wykonywanych badań powinna wynosić nie rzadziej niż jeden punkt na
15 000 m2 wykonanej nawierzchni.
W odniesieniu do dróg kategorii KR1-3 badania kontrolne połączenia miedzy warstwowego nie są
obligatoryjne, jednak należy je wykonać w przypadkach budzących wątpliwości co do jakości wykonanych robót.

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
− skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
− roboty wykończeniowe,
− odwiezienie sprzętu.
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowień Inżyniera.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
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− 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 (ST)
1.
2.

D-00.00.00
D-05.03.24a

3.

D.05.03.12a

Wymagania ogólne
Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki
BBTM)
Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2

10.2. Normy
4.
5.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

6.

PN-EN 1428

7.

PN-EN 1429

8.

PN-EN 1430

9.

PN-EN 1431

10.

PN-EN 12272-1

11.
12.

PN-EN 12591
PN-EN 12846-1

13
14.

PN-EN 12850
PN-EN 13074-1

15.

PN-EN 13074-2

16.

PN-EN 13075-1

17.

PN-EN 13398

18.

PN-EN 13589

19.

PN-EN 13614

20.
21.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

22.

PN-EN
13808:201310/Ap1:2014-07
PN-EN 14023

23.

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
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarności cząstek w emulsjach
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów
destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metodą destylacji
Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i
poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu
lepkościomierzem wypływowym. Część 1: Emulsje asfaltowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1:
Odzyskiwanie metodą odparowania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów
modyfikowanych, metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii odkształcenia
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych. Załącznik krajowy NA
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
modyfikowanych polimerami

–

Zasady

specyfikacji

asfaltów

10.3. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

25. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
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26.

27.

z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na
drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych
na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.
Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i
wymagania techniczne sczepności”, GDDKiA, Gdańsk, 2014, [Internet, dostęp 4.08.2015]
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/dokumentytechniczne_8162/INSTRUKCJA%20LABORATORYJNEGO%20BADANIA%20SCZEPNOSCI%20MIEDZ
YWARSTWOWEJ%2031.08.2014.pdf
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11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
POŁĄCZENIA MIĘDZYWARSTWOWE – CELE, ZADANIA I WYKONANIE
(wg K. Błażejowski, S. Styk: Technologia warstw asfaltowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
2004)
Definicja
Połączenie międzywarstwowe jest zabiegiem wykonanym na placu budowy, mającym na celu trwałe
zespolenie warstw nawierzchni drogowej. Zabieg połączenia międzywarstwowego polega na skropieniu warstwy
dolnej emulsją asfaltową lub innym lepiszczem (np. asfaltem upłynnionym, który praktycznie znikł z rynku
krajowego).
Funkcje
Połączenie międzywarstwowe warstw powierzchni spełnia następujące funkcje:
– zwiększa wytrzymałość zespołu warstw asfaltowych nawierzchni,
– uniemożliwia penetrację wody między warstwami,
więc w konsekwencji zwiększa trwałość całej nawierzchni.
Skuteczne połączenie warstw nawierzchni uzyskuje się przez:
– zazębienie, kiedy ziarna kruszywa z górnej warstwy wchodzą w zagłębienia dolnej warstwy i klinują się w
nich,
– sklejenie, kiedy warstwa lepiszcza przenosi naprężenia pionowe (odrywające) i udział sklejenia jest
dominujący przy przenoszeniu sił rozciągających (odspajających).
Emulsje
Praktycznie na rynku do skrapiania pozostały jedynie emulsje wodno-asfaltowe. Jeszcze do niedawna
stosowano do tego celu emulsje bez specjalnego określenia, że mają to być materiały do połączeń
międzywarstwowych. Od pewnego czasu produkuje się już emulsje przeznaczone właśnie do związań
międzywarstwowych, według normy PN-EN 13808 oznaczone „ZM”.
Dostępne emulsje umożliwiają ich użycie do złączania warstw wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych
oraz warstw z asfaltów modyfikowanych polimerami, a także do złączania warstw asfaltowych z podbudowami z
kruszywa niezwiązanego oraz związanego spoiwem hydraulicznym.
Poprawność wykonania
Poprawne wykonanie połączenia międzywarstwowego nadaje nawierzchni pełną wytrzymałość. Należy
zdawać sobie sprawę, że źle wykonane połączenie międzywarstwowe (np. z niewłaściwym lepiszczem lub jego
niedomiarem względnie nadmiarem) może czasami więcej zaszkodzić niż pomóc.
Na skutek błędnego wykonania połączeń międzywarstwowych mogą wystąpić następujące problemy:
– całkowity brak związania warstw, powodujący możliwość przesuwania się warstw,
– lepiszcze w związaniu jest zbyt miękkie i warstwa górna przesuwa się po dolnej, co powoduje pękanie i
odkształcanie się górnej warstwy,
– zbyt dużo jest lepiszcza w związaniu i oprócz poślizgu górnej warstwy, lepiszcze „wypacane” jest na wierzch
górnej warstwy,
– w mieszankach o grubym uziarnieniu (głównie w podbudowach), jest zbyt mało zaprawy w mieszance, co
skutkuje powstaniem powierzchni kontaktowych tylko między grysami dolnej i górnej warstwy – sklejenie
występuje na mniejszej powierzchni; przypadek ten może wystąpić także, jeśli mieszanka jest rozsegregowana
(najczęściej w mieszankach o uziarnieniu powyżej 20 mm).
Na skutek niewłaściwego związania zwiększają się naprężenia w dolnej strefie warstw asfaltowych.
Z punktu widzenia żywotności zmęczeniowej całej konstrukcji nawierzchni, większe znaczenie ma dobre
związanie między dolnymi warstwami (podbudowa i warstwa wiążąca), niż między wyżej leżącymi warstwami
(wiążącą i ścieralną), których związanie ma znaczenie raczej dla zapobieżenia odkształceniom powierzchniowym
(sfalowaniom i koleinom).
Zalecenia wykonawcze
Związanie warstw asfaltowych wykonywane w miesiącach o niskiej temperaturze powietrza jest zwykle
mniej skuteczne niż wykonywane podczas dobrej pogody. Znaczenie ma niska temperatura warstwy dolnej i szybkie
wychładzanie układanej gorącej warstwy, co zmniejsza szanse na dobre zazębienie warstw. Niekorzystnym
czynnikiem atmosferycznym może być duża wilgotność powietrza (np. jesienią), co wpływa na wilgotność
powierzchni dolnej warstwy i utrudnione odparowanie wody z emulsji asfaltowej.
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Przy skrapianiu należy przyjmować właściwy rodzaj emulsji, odpowiednią ilość lepiszcza i zastosować
równomierność skropienia.
Przy używaniu do skropienia emulsji modyfikowanej zaleca się po rozpadzie emulsji zastosować posypkę z
grysu 2/5 mm dla ochrony warstwy lepiszcza przed ruchem technologicznym, gdyż po rozpadzie emulsji warstwa
asfaltu modyfikowanego przykleja się do opon pojazdów, co niszczy skropienie i zanieczyszcza pojazdy.
Przed skropieniem betonu cementowego emulsją asfaltową warto „zrosić” jego powierzchnię wodą, gdyż
zawsze wchłania on trochę wody i prewencyjne zroszenie zapobiegnie sztucznemu odciągnięciu wody z emulsji.
Takie zroszenie wodą powinno odbyć się co najmniej kilka godzin przed skropieniem emulsją.
Najlepsze efekty pod względem jednorodności skrapiania i dokładności dozowania dają typowe skrapiarki
do emulsji stosowane zwykle do powierzchniowych utrwaleń.
Jeśli w ciągu 24 godzin od skropienia podbudowy nieasfaltowej lub podłoża na powierzchni znajduje się
jeszcze nadmiar lepiszcza, to należy je „zneutralizować” przez rozsypanie piasku, który je wchłonie.
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach remontu
ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla
autobusowa).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.

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

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

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

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

Rysunek1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie 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.
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Tablica 1.
Wymagania
Lp.

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

Kruszywa
naturalne

Wyszczególnienie
właściwości

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

Żużel

Badania
według

Podbudowa

zasadnicza
Zawartość ziarn mniejszych od 2
niż 0,075 mm, % (m/m)
do 10
Zawartość nadziarna,
5
% (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych
35
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
1
więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą od 30
do 70
I lub II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
35
b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niż
30
Nasiąkliwość, %(m/m), nie
2,5
więcej niż
Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż

Kruszywa
łamane

5

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2
do 12

10

5

10

5

10

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

PN-B-04481
[1]

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

BN-64/8931
-01 [26]

45

35

50

40

50

PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]

PN-B-06714
-42 [12]
40

30

35

30

35

4

3

5

6

8

10

5

10

5

10

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

-

-

-

-

1

3

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

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

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.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

−
−
−
−
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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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

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.

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

4.2. Transport materiałów
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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D15
d 85

≤ 5

(1)

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
O 90

≤ 1,2

(2)

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.
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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 ST 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.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego,
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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 w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

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

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
badań na dziennej podbudowy przydziałce roboczej padająca na jedno
badanie (m2)

2

600

10 próbek na 10000 m2
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 należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 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

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.
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

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*

5

Rzędne wysokościowe

10 razy na 1 km
co 100 m
)

6

Ukształtowanie osi w planie*

co 100 m

7

Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na
2000 m2

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

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

- ugięcie sprężyste

*) 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
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
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− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
Wskaźnik
wskaźniku zagęszczenia
wnoś nie
IS nie
mniejszym mniejszy niż
niż, %
60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady 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
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

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

3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

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.
27.

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

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

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

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA
MECHANICZNIE

Z

KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu
ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla
autobusowa).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.

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

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałeokreślenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

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

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 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
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt. 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP
od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

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

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.

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

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

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

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

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

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

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
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
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
ST

- specyfikacja techniczna
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D-05.03.05B NAWIERZCHNIA
Z
BETONU
WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA WG WT-1 I WT-2

ASFALTOWEGO.

WARSTWA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego w ramach remontu
ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla
autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [51] i WT-2 [82] i [83]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę
produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [55].
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu
od KR1 do KR7 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

1)

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
KR 3-4
KR 5-7

AC11W , AC16W
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

Uwaga: niniejsza ST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module
sztywności.
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 (MMA) – 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” GDDKiA [84].
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.
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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. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości jako materiał
składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco.
1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania
warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji.
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.17.Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych
warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym
1.4.18.Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego
w rożnym czasie
1.4.19.Spoiny – połączenia rożnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej
z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe
AC_W
PMB
MG
D
D
C
NPD
TBR
MOP
ZKP

- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
- polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),
- asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie
określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiązany),
- miejsce obsługi podróżnych,
- zakładowa kontrola produkcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty potwierdzające przydatność wszystkich
materiałów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i właściwości
materiałów należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.
Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod warunkiem, że jest
produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatności ) i w oparciu o takie samo badanie typu.
2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej
Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej
w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Materiały do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Materiał

Kategoria ruchu
KR3 ÷ KR4

KR1 ÷ KR2
Mieszanka mineralno-asfaltowa o
wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U,
[mm]
Lepiszcze asfaltowe

11a)

16

16

22

KR5 ÷ KR7
16

22

16a)

22,4
50/70
MG 50/70-54/64

22,4
31,5
22,4
31,5
35/50, 50,70
35/50
PMB 25/55-60
PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64
PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69
MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne
Tabele 8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 6-9 wg OST)
a) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań
tablicy 21
2.3. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23], polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [66] [66a] lub
asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [65] [65a].
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat
technicznych.
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Asfalty wielorodzajowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23]
Lp.
1
2
3
4
5

6
7
8

9

Właściwości

JedMetoda
nostka
badania
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
0,1 mm
PN-EN 1426 [20]
°C
PN-EN 1427 [21]
°C
PN-EN 22592 [69]

Penetracja w 25°C
Temperatura mięknienia
Temperatura zapłonu,
nie mniej niż
Zawartość składników rozpusz% m/m
PN-EN 12592 [24]
czalnych, nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
PN-EN 12607-1 [29]
przyrost),
% m/m
nie więcej niż
Pozostała penetracja po starzeniu, nie
%
PN-EN 1426 [20]
mniej niż
Temperatura mięknienia po starzeniu,
°C
PN-EN 1427 [21]
nie mniej niż
Wzrost temp. mięknienia po starzeniu,
°C
PN-EN 1427 [21]
nie więcej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Temperatura łamliwości Fraassa, nie
°C
PN-EN 12593 [25]
więcej niż

10

Indeks penetracji

11

Lepkość dynamiczna w 60°C

12

Lepkość kinematyczna w 135°C

-

PN-EN 12591[23]

Pa∙s

PN-EN 12596[27]

mm2/s

PN-EN 12595[26]

6

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

50÷70
46÷54
230

99

99

0,5

0,5

53

50

52

48

8

9

-5

-8

Brak
wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

Brak
wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [66]
[66a]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaganie
Metoda
JedWłaściwość
25/55 – 60
25/55 – 80
podstawowe
badania
nostka
wymawymaklasa
klasa
ganie
ganie
Konsystencja w
pośrednich temperaturach eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich
temperaturach
eksploatacyjnych

Kohezja

Stałość
konsystencji
(Odporność
na starzenie wg
PN-EN 12607-1
lub -3 [29] [30]
Inne właściwości

Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426 [20]

0,1
mm

25-55

3

25-55

3

Temperatura
mięknienia

PN-EN 1427 [21]

°C

≥ 60

6

≥ 80

2

Siła rozciągania (mała
prędkość rozciągania)

PN-EN 13589 [62]
PN-EN 13703 [63]

J/cm2

≥2w
10°C

6

TBRb
(w
15°C)

-

PN-EN 13587 [60]
PN-EN 13703 [63]

J/cm2

NPDa

0

-

PN-EN 13588 [61]

J/cm2

NPDa

0

-

-

PN-EN 126071[29]
PN-EN 1426 [20]

%

≤ 0,5

3

≤ 0,5

3

%

≥ 60

7

≥ 60

7

Wzrost temperatury
mięknienia

PN-EN 1427 [21]

°C

≤8

2

≤8

2

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592
[70]

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

Temperatura
łamliwości

PN-EN 12593 [25]

°C

≤ -10

5

≤ -15

7

PN-EN 13398 [58]

%

≥ 60

4

≥ 80

2

Rozciąganie
bezpośrednie w 5°C
(rozciąganie 100
mm/min)
Wahadło Vialit
(metoda uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała penetracja

Nawrót sprężysty w
25°C
Nawrót sprężysty w
10°C
Zakres plastyczności

PN-EN 14023 [66]
Punkt 5.1.9

°C

Stabilność magazynoPN-EN 13399 [59]
wania. Różnica tempe°C
PN-EN 1427 [21]
ratur mięknienia
Stabilność
0,1
Wymagania
PN-EN 13399 [59]
magazynowania.
PN-EN 1426 [20]
Dodatkowe
mm
Różnica penetracji
Spadek
temperatury
PN-EN 12607-1
mięknienia po sta[29]
°C
rzeniu wg PN-EN PN-EN 1427 [21]
12607-1lub-3 [29] [30]
Nawrót sprężysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
PN-EN 12607-1
-3 [29] [30]
[29]
%
Nawrót sprężysty w
PN-EN 13398 [58]
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
-3 [29] [30]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

7

-

b

TBR

1

NPDa

0

NPDa

0

NPDa

0

≤5

2

≤5

2

NPDa

0

NPDa

0

TBRb

1

TBRb

1

≥ 50

4

≥ 50

4

NPDa

0

NPDa

0
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Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1 i Ap2 [65a]

Lp.

Właściwości

1

Penetracja
w
25°C
Temperatura
mięknienia
Indeks penetracji

2
3
4
5
6

7

8

Temperatura
zapłonu
Rozpuszczalność
Temperatura
łamliwości
Fraassa
Lepkość
dynamiczna w
60°C
Lepkość
kinematyczna w
135°C

Jednos-tka

Metoda
badania

asfalt
MG 50/70-54/64
Wymaklasa
ganie

asfalt
MG 35/50-57/69
Wymaklasa
ganie

0,1
mm

PN-EN 1426 [20]

50÷70

4

35÷50

3

°C

PN-EN 1427 [21]

54÷64

2

57÷69

1

-

PN-EN 13924-2
[65]

+0,3 do
+2,0

3

+0,3 do
+2,0

3

°C

PN-EN ISO 2592
[70]

≥250

4

≥250

4

%

PN-EN 12592 [24]

≥99,0

2

≥99,0

2

°C

PN-EN 12593 [25]

≤-17

5

≤-15

4

Pa∙s

PN-EN 12596 [27]

≥900

4

≥1500

5

mm2/s

PN-EN 12595 [26]

Brak
wyma-gań

0

brak
wymagań

0

Właściwości po starzeniu
9

10

11

Pozostała
penetracja
po
starzeniu
Wzrost
temp.
mięknienia po
starzeniu
Zmiana masy po
starzeniu

%

PN-EN 1426 [20]

≥50

2

≥60

3

°C

PN-EN 1427 [21]

≤10

3

≤10

3

%

PN-EN 12607-1
[29]

<0,5

1

<0,5

1

Składowanie asfaltu drogowego powinno odbywać się 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.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w
okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni, poniższych wartości:
– asfaltu drogowego 35/50: 190°C,
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C,
–
polimeroasfaltu: wg wskazań producenta,
– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta.
W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania składników i
poprawienia urabialności mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego.
2.4. Kruszywo
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN
13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. W mieszance
mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla
KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub
kruszywo łamane.
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Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [81] są podane w tablicach poniżej.
a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania
podane w tablicy 6.
Tablica 6.

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej
asfaltowego
Właściwości kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN
kategoria nie niższa niż:

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenia
większe niż według kategorii:

3

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [6];
kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7]
lub według PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie
wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym
według PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie niższa
niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według
normy PN-EN 1097-2[13], badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5,
kategoria nie wyższa niż:

4

5

6

933-1[6];
nie

KR1÷KR2

KR3÷KR4

KR5÷KR7

GC85/20

GC90/20

GC90/20

G25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15
G20/17,5

f2

f2

f2

FI35 lub SI35

FI25 lub SI25

FI25 lub SI25

Cdeklarowana

C50/10

C50/10

LA40

LA30

LA30

7

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16],
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez
producenta

8

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16],
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez
producenta

9

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [18],
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16;
kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel
słoneczna”
bazaltu
według
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria:

10
11

12
13

14

15

Skład chemiczny – uproszczony opis
petrograficzny według PN-EN 932-3 [5]

z betonu

deklarowan
a przez
producenta
deklarowan
a przez
producenta

deklarowana
przez producenta
deklarowana
przez producenta

F2

F2

SBLA
deklarowany przez
producenta

SBLA
deklarowan
y przez
producenta

mLPC 0,1

mLPC 0,1

mLPC 0,1

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

V3,5

V3,5

V3,5

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN
1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Rozpad
krzemianowy
żużla
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według
PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1:
Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego
chłodzonego powietrzem według PN-EN
1744-1[22], p. 19.2:
Stałość objętości kruszywa z żużla
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22],
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

9

F2
SBLA
deklarowany
przez producenta
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b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy
wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Lp.

1

Wymagania w zależności
od kategorii ruchu
KR5 ÷
KR1 ÷ KR2
KR3 ÷
KR7
KR4

Właściwości kruszywa

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż
według kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6
[10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8
lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub
9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1
[22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

2
3
4
5
6
7
8

GF85 lub GA85
GTCNR

GTC20

GF85
GTC20

ƒ3
MBF10
EcsDeklarowana
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 8.
Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy
wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
KR1 ÷ KR2
KR5 ÷
KR3 ÷
KR7
KR4

Lp.

Właściwości kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według
kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6
[10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub
9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub
9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1
[22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

2
3
4
5
6
7
8

10

GF85 lub GA85
GTCNR

GTC20

GTC20

ƒ16
MBF10
EcsDeklarowana

ECS30

ECS30

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1
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d) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu, należy stosować
wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności
od kategorii ruchu
KR5 ÷ KR7
KR1 ÷ KR2
KR3 ÷ KR4
zgodnie z tablicą 24
wg PN-EN 13043 [50]

Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12]
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie
wyższa niż:
Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa
niż:

MBF10
1 % (m/m)
deklarowana przez producenta

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16]

Wolne
przestrzenie
w
suchym,
zagęszczonym
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [14], wymagana
V28/45
kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1
∆R&B8/25
[56], wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22],
WS10
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według
CC70
PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
KaDeklarowana
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [57],
BNDeklarowana
wymagana kategoria:
*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z pktem 5
PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości
CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa niż CC70.
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.
2.5. 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 {38}, metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
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2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1. Właściwości granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego
Wymagania

Warstwa wiążąca

Zawartość minerałów obcych
Właściwości
lepiszcza
odzyskanego w granu-lacie
asfaltowyma)

PIK

Pen.

Jednorodność

Kategoria FM1/01
Kategoria S70
Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż
70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą
przekraczać 77°C
Kategoria P15
Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm.
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10 × 0,1
mm
Wg tablicy 12

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury
mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny
właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [53]
Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [48], powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 11.
Tablica 11. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym
Materiały obcea)

Kategoria
Grupa 1
Grupa 2
PM
[%(m/m)]
[%(m/m)]
<1
<0,1
PM1/0,1
<5
<0,1
PM5/0,1
>5
>0,1
PMdec
a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [53]
Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od wymiaru D mieszanki
mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu
należy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [51], załącznik a,
pkt A.3, stosować następujące równanie:
TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2
w którym:
TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu
asfaltowego, [°C],
TPiK1 – temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C],
TPiK2 – średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],
a i b – udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1
2.6.2. Jednorodność granulatu asfaltowego
Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego udziału w
granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników
pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.
Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się,
dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby.
Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w tablicy
12.
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Tablica 12. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości
Dopuszczalny rozstęp wyników
badań (Troż) partii granulatu
asfaltowego do zastosowania w
mieszance mineralno-asfaltowej
przeznaczonej do warstwy wiążącej

Właściwość

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C]

8,0

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)]

1,0

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)]

6,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)]

16,0

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm [%(m/m)]

16,0

2.6.3. Deklarowanie właściwości granulatu asfaltowego
W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować:
typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie dopuszcza się do
stosowania granulatu, którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować,
– rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie,
– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnia temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego,
– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.
Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa w
danej mieszance mineralno-asfaltowej.
Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie
udokumentowanego wcześniej zastosowania.
–

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli
spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem.
Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego
dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicą 13. Jeżeli
granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tablicy 14.
Tablica 13.

Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego

Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z
tablicą 14 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.
13
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Tablica 14.

Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego

Udział
granulatu
asfaltowego
M[%]
10
15
20
25
30

1

2

Wilgotność granulatu asfaltowego [%]
3
4
5

6

Korekta temperatury °C
4
6
8
10
12

8
12
16
20
24

12
18
24
30
-

16
24
32
40
-

20
30
40
50
-

24
36
48
60
-

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilości pary
wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.
Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno” (bez wstępnego ogrzewania) w ilości
do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań podanych powyżej oraz
spełniania właściwości mma.
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych.
Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się stosowania
środków obniżających lepkość asfaltu.
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 elastyczne
taśmy bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 15 i 16 oraz spełniające
wymagania, w zależności od rodzaju materiału, wg tablic od 17 do 19. Materiał na elastyczne taśmy bitumiczne w
celu zapewnienia elastyczności powinien być modyfikowany polimerami.
Tablica 15.

Materiały do złączy między fragmentami zagęszczonej MMA rozkładanej metodą „gorące przy
zimnym”
Złącze podłużne

Złącze poprzeczne

Rodzaj warstwy
Ruch
Warstwa wiążąca

Rodzaj materiału

KR 1-7

Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy
bitumiczne

Ruch
KR 1-2

KR 3-7

Tablica 16.

Rodzaj materiału
Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy
bitumiczne
Elastyczne taśmy
bitumiczne

Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi

Rodzaj warstwy
Warstwa wiążąca

Ruch

Rodzaj materiału

KR 1-7

Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy bitumiczne
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Tablica 17. Wymagania wobec taśm bitumicznych
Właściwość
Temperatura mięknienia
PiK
Penetracja stożkiem
Odprężenie
sprężyste
(odbojność)
Zginanie na zimno

Możliwość wydłużenia
oraz przyczepności
taśmy
Możliwość wydłużenia
oraz przyczepności
taśmy po starzeniu
termicznym

Metoda badawcza

Dodatkowy opis
warunków badania

PN-EN 1427[21]

Wymaganie
≥90°C

PN-EN 13880-2[71]

20 do 50
1/10 mm
10 do 30%

PN-EN 13880-3[72]
DIN 52123[76]

test odcinka taśmy o
długości 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu

Bez pęknięcia

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13 [75])

W temperaturze
-10°C

≥10%
≤1 N/mm2

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13 [75])

W temperaturze
-10°C

Należy podać wynik

Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji
Właściwość

Metoda badawcza

Wymaganie

Ocena organoleptyczna
PN-EN 1425[77]
pasta
Odporność na spływanie
PN-EN 13880-5[73]
Nie spływa
Zawartość wody
PN-EN 1428[78]
≤50% m/m
Właściwości odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1[79] lub PN-EN 13074-2[80]
Temperatura mięknienia PiK
PN-EN 1427[21]
≥70°C
Tablica 19. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
Właściwość

Metoda badawcza

Wymaganie

Zachowanie przy temperaturze
lejności
Temperatura mięknienia PiK
Penetracja stożkiem w 25°C, 5 s,
150 g
Odporność na spływanie
Odprężenie sprężyste (odbojność)
Wydłużenie nieciągłe (próba
przyczepności ), po 5 h, -10°C

PN-EN 13880-6[74]

Homogeniczny

PN-EN 1427[21]
PN-EN 13880-2[71]

≥800C
30 do 60 0,1 mm

PN-EN 13880-5[73]
PN-EN 13380-3[72]
PN-EN 13880-13[75]

≤5,0 mm
10-50%
≥5 mm
≤0,75 N/mm2

2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według
aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64].
Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808 [64],
należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.
Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w ST D-04.03.01a
[2].
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków
powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności.
Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:
–
normy europejskiej,
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europejskiej aprobaty technicznej,
specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych.
Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w
połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i
układania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4
[52], załącznik B.
–
–

2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [54] załącznik C oraz normami powiązanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 20.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w p. 2.11, w zależności od kategorii ruchu jak i zawartości
asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.
Tablica 20.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
AC11W
AC16W
AC22W
AC16W
KR1-KR2
KR1-KR2
KR3-KR7
KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm]
Od
do
od
do
od
do
od
do
31,5
100
22,4
100
90
100
100
16
100
90
100
65
90
90
100
11,2
90
100
65
80
70
90
8
60
85
45
70
55
80
2
30
55
25
55
20
45
25
50
0,125
6
24
5
15
4
12
4
12
0,063
3,0
8,0
3,0
8,0
4,0
10,0
4,0
10,0
Zawartość
lepiszcza,
Bmin4,8
Bmin4,6
Bmin4,4
Bmin4,6
minimum*)
*)

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 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

2.11. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i
wyrównawczej
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 21, 22 i 23.
Tablica 21.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR1 ÷ KR2
Warunki
zagęszczania wg
Właściwość
Metoda i warunki badania
AC11W
AC16W
PN-EN
13108-20 [54]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37],
p. 4

Vmin 3,0
Vmax 6,0

Vmin 3,0
Vmax 6,0

Wolne przestrzenie
wypełnione lepiszczem

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37],
p. 5

VFBmin 65
VFBmax 80

VFBmin 60
VFBmax 80

Zawartość
wolnych
przestrzeni w mieszan-ce
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37],
p. 5

VMAmin 14

VMAmin 14

Zawartość
przestrzeni

wolnych
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Odporność na działanie
wody
a)

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania, badanie w 25°C a)

ITSR80

ITSR80

ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1 [82].
Tablica 22. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR3 ÷ KR4
Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Odporność na
deformacje trwałe a)c)

Odporność na działanie
wody
a)
b)
c)

Warunki
zagęszczania wg PNEN
13108-20 [54]

Metoda i warunki badania

AC16W

AC22W

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37], p. 4

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22 [41],
metoda B w powietrzu, PNEN 13108-20 [54],
D.1.6,60°C, 10 000 cykli

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamra-żania,
badanie w 25°C b)

WTSAIR 0,15
PRDAIR 7,0

WTSAIR 0,15
PRDAIR7,0

ITSR80

ITS80

Grubość płyty: AC16, AC22 60 mm,
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1 [82],
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w
załączniku 2 [83].

Tablica 23. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR5 ÷ KR7

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Odporność na
deformacje trwałe a)c)

b)
c)

C.1.20, wałowanie,

P98-P100

Metoda i warunki badania

AC16W

AC22W

PN-EN 12697-8 [37], p. 4

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

PN-EN 12697-22 [41],
metoda B
w powietrzu,
PN-EN 13108-20 [54],
D.1.6,60°C, 10 000 cykli

WTSAIR 0,10
PRDAIR 5,0

WTSAIR 0,10
PRDAIR 5,0

PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z
ITSR80
ITSR80
jednym cyklem zamra-żania,
b)
badanie w 25°C
Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1 [82],
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w
załączniku 2 [83].

Odporność na działanie
wody
a)

Warunki
zagęszczania wg
PN-EN
13108-20 [54]
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
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:
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji,
do
wytwarzania
mieszanek
mineralno-asfaltowych.
Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].
Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe
monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, jak
i na wyjściu z mieszalnika,
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.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych [86], wprowadzającej przepisy konwencji ADR, 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.
Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu
z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.
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. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i
wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w
obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się informacjami
(zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków.
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się
skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w
obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:
−
źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
−
proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
−
punkty graniczne uziarnienia,
−
wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami
specyfikacji,
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−
−

wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,
temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące
temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C,
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,
– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C.
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera, do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to
należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna
opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą stosowane do
wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania
dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę badań
typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki.
Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.
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). Inżynier dopuści do
produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 1310821 [55].
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 wartości podanych w pkcie 2.2.
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 24. 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.
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest
dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera taki środek.
Tablica 24. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

od 150 do 190
od 140 do 180
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci
stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w
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wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie
powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.
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.
Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki w
silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania mieszanki
MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i
rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu na budowę.
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.
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.
Podłoże pod warstwę ścieralną powinno spełniać wymagania określone w tablicy 25. Jeżeli nierówności
poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podłoże poprzez frezowanie lub
ułożenie warstwy wyrównawczej.
Tablica 25. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą
Klasa drogi
A, S, GP

G, Z

L, D, place, parkingi

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe,
włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Jezdnie MOP
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, włączenia
i wyłączenia, postojowe,
utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu
i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdów

Dopuszczalne wartości odchyleń
równości podłużnej i poprzecznej
pod warstwę wiążącą [mm]
9

12
12

15

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy wiążącej) 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.
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 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] 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 lub podłoże należy wymienić.
Przygotowanie podłoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z ST D-04.03.01a [2].
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
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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. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna
być przeprowadzona na każdej wytwórni.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki
mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie
6.
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 PNEN 12697-27 [44].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [44].
W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:
– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w kontrakcie grubości warstwy,
– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak dobrane, aby na jego
podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.
Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość
próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod względem
zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po
dwie próbki (rdzenie).
Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac
nawierzchniowych objętych danym kontraktem.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania 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.
Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostały
przedstawione w ST D-04.03.01a [2].
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować
zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej
mieszanki (h ≥ 2,5xD).
Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można było ją rozłożyć i
zagęścić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się składać z dwóch warstw technologicznych, z których każda
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zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej operacji. Należy zapewnić pełne połączenie między tymi warstwami
zgodnie z pkt.5.7.
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.
Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak aaplanować, aby:
–
umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkładarkami
pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku przebudów i remontów o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa ruchu,
–
dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min. 200 m,
–
organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 26.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3
razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych
w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralnoasfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby
zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym przypadku
zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub wyrównawczej, to należy ją powierzchniowo
uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub
wyrównawczej z betonu asfaltowego
Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia, °C

Warstwa wiążąca

0

Warstwa wyrównawcza

0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową,
elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozkładarki. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Przy wykonywaniu nawierzchni dróg w kategorii KR6-7 zaleca się stosowanie do wykonania warstwy
wiążącej podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkładarki ze środków transportu.
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 o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na odcinku
próbnym.
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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).
5.9. Połączenia technologiczne
–
–

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:
złącza podłużne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.),
spoiny (wg definicji p.1.4.19.).
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
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5.9.1. Wykonanie złączy
5.9.1.1. Sposób wykonania złączy-wymagania ogólne
Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej.
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół, ani w obszarze poziomego oznakowania
jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych
pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podłużnym do osi jezdni.
Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie
poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piłą.
Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym
poziomie.
5.9.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy układanie mieszanki
odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajności wstępnego
zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić
prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez
zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była większa
niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie
każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku złącza.
Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.
5.9.1.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”
Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch,
względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych.
Krawędź złącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu.
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna (pochylenie około 3:1 tj.pod
kątem 70-80° w stosunku do warstwy niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany
podczas układania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego.
Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha. Przed ułożeniem sąsiedniego pasa
całą powierzchnię styku należy pokryć taśmą przylepną lub pastą w ilości podanej w punktach 5.9.1.5. i 5.9.1.6.
Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, zachodzącym
na pas wykonany wcześniej.
5.9.1.4. Zakończenie działki roboczej
Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających
uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej
kantówki lub frezarki). Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi.
Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania taśm bitumicznych
Minimalna wysokość taśmy wynosi 4 cm.
Grubość taśmy w złączach powinna wynosić 10 mm.
Krawędź boczna złącza podłużnego powinna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez
obcięcie nożem talerzowym.
Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za
pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni.
Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche. Przed przyklejeniem
taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej grubości, należy zagruntować
zgodnie z zaleceniami producenta
taśmy.
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Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza pokrywając 2/3
wysokości warstwy licząc od górnej powierzchni..
5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych
Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3). Dopuszcza się
ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.
5.9.2. Wykonanie spoin
Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub ją
ograniczającymi.
Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7.
Grubość elastycznej taśmy uszczelniającej w spoinach w warstwie wiążącej powinna wynosić nie mniej niż
15 mm.
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).
5.10. Krawędzie
W przypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których
górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka
odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być
wyższa o 0,5÷1,0 cm.
W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu
mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na gorąco”). Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędzi
należy wyfrezować na zimno.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną
wyżej (niżej położona krawędź powinna zostać nieuszczelniona).
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie
uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Inżynierem.
Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym
asfaltem w ilości:
–
powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,
–
krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.
Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych.
Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591[23], asfalt
modyfikowany polimerami według PN-EN 14023[66], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[65], albo inne
lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym
lepiszczem.
Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej
położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna po
drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana
warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10
cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów
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.),
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− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich
przydatność do przewidywanego celu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.2. Badanie typu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54]
załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.

a)
–
–
–
–
–
b)
–
–
–
–
–

Badanie typu powinno zawierać:
informacje ogólne:
nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
datę wydania,
nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową,
określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,
zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości,
informacje o składnikach:
każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj,
lepiszcze: typ i rodzaj,
wypełniacz: źródło i rodzaj,
dodatki: źródło i rodzaj,
wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27.

Tablica 27. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Składnik
Kruszywo
(PN-EN 13043 [50])
Lepiszcze
(PN-EN 12591 [23], PNEN13924-2 [65],
PN-EN 14023 [66])
Wypełniacz
(PN-EN 13043 [50])
Dodatki
Granulat asfaltowy**)

Liczba badań

Właściwość
Uziarnienie
Gęstość
Penetracja
lub
temperatura mięknienia
Nawrót sprężysty*)

Metoda badania
PN-EN 933-1 [6]
PN-EN 1097-6 [16]
PN-EN 1426 [20] lub
PN-EN 1427 [21]
PN-EN 13398 [58]

Uziarnienie
Gęstość
Typ
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Penetracja odzyskanego
lepiszcza

PN-EN 933-10 [12]
PN-EN 1097-7 [17]

1
1

PN-EN 12697-2 [32]
PN-EN 12697-1 [31]
PN-EN 12697-3 [33] lub PNEN 12697-4 [34] oraz PN-EN
1426 [20]
PN-EN 12697-3 [33] lub PNEN 12697-4 [34] oraz PN-EN
1427 [21]
PN-EN 12697-5 [35]

1
1
1

Temperatura mięknienia
lepiszcza

1 na frakcję
1 na frakcję
1
1

1

gęstość
1
*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],
**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym
dodatku stosuje się minimum wymagań.
c)
–
–

informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w
wypadku walidacji produkcji),
wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28.
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Tablica 28. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwość

Metoda badania

Liczba badań

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)

PN-EN 12697-1[31]
PN-EN 12697-39 [46]

1

Uziarnienie (obowiązkowa)

PN-EN 12697-2 [32]

1

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB
i VMA przy wymaganej zawartości wolnych
przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa)

Wrażliwość na działanie wody (powiązana
funkcjonalnie)
Odporność na deformacje trwałe (powiązana
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego
do
maksymalnego
obciążenia osi poniżej 130 kN
Sztywność (funkcjonalna)
Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na
czteropunktowym zginaniu
Odporność
na
paliwo
(powiązana
funkcjonalnie)
Odporność na środki odladzające (powiązana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-8 [37]
Gęstość objętościowa wg PN-EN
12697-6 [36], metoda B, w stanie
nasyconym powierzchniowo suchym.
Gęstość wg PN-EN 12697-5 [35],
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-12 [39]
PN-EN 12697-22 [41],
mały aparat, metoda B,
w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze
PN-EN 12697-26 [43]
PN-EN 12697-24 [42], załącznik D

1

1

1
1
1

PN-EN 12697-43 [49]

1

PN-EN 12697-41 [47]

1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:
− upływu trzech lat,
− zmiany złoża kruszywa,
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], jednej z następujących właściwości:
kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub
kanciastości kruszywa drobnego,
− zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,
− zmiany rodzaju lepiszcza,
− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku,
gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne
badanie tej właściwości w ramach badania typu.
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)
– dodatkowe,
– arbitrażowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w
ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [55].
Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:
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–

badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza i
dodatków),
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
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 6.5.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[40]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.5. Badania kontrolne Zamawiającego
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. Wykonawca może pobierać i pakować próbki do
badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający
lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
jest następujący:
–
badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza i
dodatków).
Mieszanka mineralno-asfaltowa a):
–
uziarnienie,
–
zawartość lepiszcza,
–
temperatura 27mięknienia odzyskanego lepiszcza,
–
gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
–
pomiar temperatury powietrza podczas pobrania próby do badań,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wykonana warstwa:
–
wskaźnik zagęszczenia
–
grubość warstwy lub ilość zużytego materiału,
–
równość podłużna i poprzeczna,
–
spadki poprzeczne,
–
zawartość wolnych przestrzeni,
–
złącza technologiczne,
–
szerokość warstwy,
–
rzędne wysokościowe,
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–
–
a)

ukształtowanie osi w planie,
ocena wizualna warstwy.
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych
Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru
i Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być
mniejsza niż:
−
wypełniacz
2 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm
5 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm
15 kg.
Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną
próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2 i 2.3.
6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek
częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.7.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości materiałów 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.
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają
inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 29, w zależności od liczby wyników
badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych.
Tablica 29.

Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa

Kruszywo o wymiarze
< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki
gruboziarniste
< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki
drobnoziarniste
< 0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki
gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)] – mieszanki
drobnoziarniste

Liczba wyników badań
od 3do 4 od 5 do 8
od 9 do 19

1

2

±4,0

±3,6

±3,2

±2,9

±2,4

±2,0

±3,0

±2,7

±2,4

±2,1

±1,8

±1,5

±5,0

±4,4

±3,9

±3,4

±2,7

±2,0

±4,0

±3,6

±3,3

±2,9

±2,5

±2,0
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Od 0,063 mm do 2 mm

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

> 2 mm

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

Ziarna grube
(mieszanki drobnoziarniste)
Ziarna grube
(mieszanki gruboziarniste)

-8
+5
-9
+5,0

-6,7
+4,7
-7,6
+5,0

-5,8 +4,5

-5,1 +4,3

-6,8
+5,0

-6,1
+5,0

-4,4
+4,1
-5,5
+5,0

±4,0
±5,0

6.5.2.2. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby
wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 30). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych
dodatkowych.
Tablica 30.
Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki

1

2

Liczba wyników badań
Od 3 do 4
Od 5 do 8a)
Od 9 do 19a)

≥20
Mieszanki
±0,6
±0,55
±0,50
±0,40
±0,35
±0,30
gruboziarniste
Mieszanki
±0,5
±0,45
±0,40
±0,40
±0,35
±0,30
drobnoziarniste
a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia
średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania
6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[23] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 139242 [65], temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie może być większa niż maksymalna wartość temperatury
mięknienia, o więcej niż dopuszczalny wzrost temperatury mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany w
normie (przykładowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to temperatura mięknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekroczyć temperatur mięknienia TR&Bmix, podanej w badaniu typu o
więcej niż 8°C.
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralnoasfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 31.
Tablica 31.

Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego
Rodzaj lepiszcza
PMB-25/55-60
PMB 25/55-80

Najwyższa temperatura mięknienia °C
78
Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwórnię polimeroasfalt charakteryzuje się wysoką temperaturą
mięknienia (tzn. większą niż dolna granica normowa + 10°C), która została udokumentowana w ramach kontroli
jakości i zasad ZKP na wytworni, stosuje się wymaganie górnej granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego
lepiszcza obliczone w następujący sposob:
Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu =
temperatura mięknienia zbadanej dostawy na wytwornię + dopuszczalny wg Załącznika
krajowego NA do PN-EN 14023[66] wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT.
W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprężysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynieść co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego
lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN
13398[58]).
6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w pkcie
2.10 o więcej niż 1,5% (v/v).
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6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż
podano w tablicy 26.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku dłuższego
postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za
stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać
zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PNEN 12697-13 [40].
Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika
rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki,
prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.
6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 32. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [36].
Tablica 32. Właściwości warstwy AC
Warstwa
Wiążąca

Typ i wymiar mieszanki

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

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

AC 11 W, KR1-KR2

≥ 98

2,0÷7,0

AC 16 W, KR1-KR2

≥ 98

2,0÷7,0

AC 16 W, KR3-KR7

≥ 98

3,0÷8,0

AC 22 W, KR3-KR7

≥ 98

3,0÷8,0

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy i na każde
rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np.
nawierzchnie 30dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).
6.5.4.2. Grubość warstwy
Średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz średnia grubość dla całego pakietu tych
warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie przypadku
pojedynczych wyników pomiarów grubości wykonanej warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 [45] mogą
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 33.
Tablica 33. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy [%]

Warunki oceny

Pakiet: warstwa
ścieralna+wiążąca
+podbudowa
asfaltowa razem

Warstwa wiążąca

Dla wartości średniej grubości wbudowanej warstwy z
całego odcinka budowy

Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

Dla wartości pojedynczych wyników pomiarów grubości
wbudowanej warstwy

0÷10%, ale nie
więcej niż 1,0 cm

0÷10%
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Należy sprawdzić zachowanie zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie
większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5×D).
Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie ewentualnych niedoborów
niżej leżącej warstwy.
6.5.4.3. 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%.
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna
a) Równość podłużna
Do oceny równości podłużnej warstw wiążącej i wyrównawczej nawierzchni dróg wszystkich klas należy
stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy
teoretyczną linią łączącą spody kołek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm].
W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy
wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości podłużnej powinna wynosić 4
m.
Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla warstwy oznaczone pomiarem ciągłym
równoważnym użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina określa tablica 34.
Tablica 34.

Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla warstwy wiążącej określone za pomocą
pomiaru ciągłego, łaty i klina

Klasa drogi
A,S,GP

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, włączenia i wyłączenia,
jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Jezdnie MOP
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
włączenia i wyłączenia, postojowe,
jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
przeznaczone do ruchu i postoju
pojazdów

G,Z

L,D, place
parkingi,

Maksymalne wartości
odchyleń równości podłużnej
warstwy [mm] dla warstwy
wiążącej
6

9
9

12

b) Równość poprzeczna
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy
stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie
odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m.
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar
powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m.
Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej określa tablica 35.
Tablica 35.

Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej dla warstwy ścieralnej i wiążącej

Klasa drogi
A,S,GP

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, włączenia i wyłączenia,
jezdnie łącznic,
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G,Z

L,D, place
parkingi,

utwardzone pobocza
Jezdnie MOP
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
włączenia i wyłączenia, postojowe,
jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu i
powierzchnie przeznaczone do
ruchu i postoju pojazdów

9
9

12

6.5.4.5. Złącza technologiczne
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu.
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe
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.
6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o
więcej niż ± 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji,
plam i wykruszeń.
6.6. 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.
6.7. 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie 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 ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D -00.00.00
2. D-04.03.01a

Wymagania ogólne
Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST)
3.
4.
5.

PN-EN 196-2
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

6.

PN-EN 933-1

7.

PN-EN 933-3

8.

PN-EN 933-4

9.

PN-EN 933-5

10.

PN-EN 933-6

11.

PN-EN 933-9

12.

PN-EN 933-10

Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie
składu ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie
kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
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13.

PN-EN 1097-2

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1367-1

19.

PN-EN 1367-3

20.
21.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

22.
23.
24.
25.

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

26.
27.

PN-EN 12595
PN-EN 12596

28.

PN-EN 12606-1

29.

PN-EN 12607-1

30.

PN-EN 12607-3

31.

PN-EN 12697-1

32.

PN-EN 12697-2

33.

PN-EN 12697-3

34.

PN-EN 12697-4

35.

PN-EN 12697-5

36.

PN-EN 12697-6

37.

PN-EN 12697-8

38.

PN-EN 12697-11

39.

PN-EN 12697-12

40.

PN-EN 12697-13

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
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
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej
metodą próżniowej kapilary
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część
1: Metoda destylacji
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka
obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do
destylacji frakcyjnej
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa
pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek
asfaltowych na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno34
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41.

PN-EN 12697-22

42.

PN-EN 12697-24

43.

PN-EN 12697-26

44.

PN-EN 12697-27

45.

PN-EN 12697-36

46.

PN-EN 12697-39

47.

PN-EN 12697-41

48.

PN-EN 12697-42

49.

PN-EN 12697-43

50.

PN-EN 13043

51.

PN-EN 13108-1

52.

PN-EN 13108-4

53.

PN-EN 13108-8

54.

PN-EN 13108-20

55.
56.

PN-EN
13108-21
PN-EN 13179-1

57.

PN-EN 13179-2

58.

PN-EN 13398

59.

PN-EN 13399

60.

PN-EN 13587

61.

PN-EN 13588

62.

PN-EN 13589

63.
64.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

64a.
65.

PN-EN 13808:201310/Ap1:2014-07
PN-EN 13924-2

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza
metodą spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające
oblodzeniu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części obcych w
destrukcie asfaltowym
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka
HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie
typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa
kontrola produkcji
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta 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 stabilności podczas
magazynowania asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych. Załącznik krajowy NA
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
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65a.

66.
66a.

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
2014-07 i PN-EN
13924-2:201404/Ap2:2015-09E
PN-EN 14023

67.

PN-EN
14023:2011/Ap1:
2014-04
PN-EN 14188-1

68.

PN-EN 14188-2

69.

PN-EN 22592

70.

PN-EN ISO 2592

71.

PN-EN 13880-2

72.

PN-EN 13880-3

73.

PN-EN 13880-5

74.

PN-EN 13880-6

75.

PN-EN 13880-13

76.

DIN 52123

77.

PN-EN 1425

78.

PN-EN 1428

79.

PN-EN 13074-1

80.

PN-EN 13074-2

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Załącznik
krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami. Załącznik krajowy NA
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gorąco
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia
penetracji stożka w temperaturze 25 C
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca
penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność)
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do oznaczania
odporności na spływanie
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek
do badania
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do
określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności)
Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1:
Odzyskiwanie metodą odparowania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania

10.3. Wymagania techniczne

81. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - WT-1
82.

83.

2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań
technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań
technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

84. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.
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10.4. Inne dokumenty

85. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
86.

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016,
poz. 124)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz.
1367 z późn. zm.)
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D-05.03.13A NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
WG WT-1 I WT-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA)
w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, wg PN-EN 13108-5 [48] i WT-2 [80] i [81], dostarczonej przez
producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [50].
Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D (patrz punkt 1.4.4.)
podano w tablicach 1 i 2. Mieszanki SMA stosowane do nawierzchni na obiektach mostowych zestawiono w tablicy
2.
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach drogowych z uwzględnieniem obciążenia ruchem
Warstwa
Ścieralna

Wyrób
Mieszanki
afaltowe

mineralno-

KR1 ÷ KR2

KR3 ÷ KR4

KR5 ÷ KR7

SMA 5
SMA 8
SMA 11

SMA 5*
SMA 8*
SMA 11

SMA 8*
SMA 11

* zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego
Tablica 2. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach na obiektach mostowych
Warstwa

Wyrób
Mieszanki
asfaltowe

Zalecenie

SMA 5*
SMA 8*
SMA 11
* zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego
Ścieralna

mineralno-

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. 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” GDDKiA [82].
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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. Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych
warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym
1.4.15. Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego
w rożnym czasie
1.4.16. Spoiny – połączenia rożnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
SMA
PMB
MG
D
d
C
NPD
TBR

-

mieszanka mastyksowo-grysowa (ang. stone mastic asphalt),
polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),
asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade)
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
kationowa emulsja asfaltowa,
właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać),
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowiązany),
IRI
- międzynarodowy wskaźnik równości (ang. International Roughness Index),
MOP - miejsce obsługi podróżnych,
ZKP- zakładowa kontrola produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty potwierdzające przydatność wszystkich
materiałów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i właściwości
materiałów należy ponownie wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.
Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod warunkiem, że jest
produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatności ) i w oparciu o takie samo badanie typu.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24], polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [67] [68] wraz
Załącznikiem krajowym oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [61] wraz Załącznikiem
krajowym [62]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 3. Oprócz lepiszcz wymienionych w
tablicy 3 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
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Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA
Kategoria ruchu

Materiał

KR1÷KR4

Mieszanka mineralnoasfaltowa o wymiarze D,
[mm]

SMA 5

a)

SMA 8

KR5÷KR7

a)

SMA 11

50/70
PMB 45/80-55, PMB 45/80-65
PMB 65/105-60b), MG 50/70-54/64

Lepiszcza asfaltowe

SMA 8

a)

SMA 11

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60b)
PMB 65/105-80b)

a) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego
b) do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5 cm
Asfalt drogowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 4. Polimeroasfalty powinny spełniać
wymagania podane w tablicach 5a i 5b. Asfalt wielorodzajowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 4.

Wymagania wobec asfaltów drogowych przeznaczonych do stosowania w budownictwie drogowym
w Polsce wg PN-EN 12591 [24]
Metoda
Badania
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

Lp.

Właściwości

1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura mięknienia

3

Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [65]
nie mniej niż
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
% m/m
PN-EN 12592 [25]
nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m
PN-EN 12607-1 [30]
nie więcej niż
Pozostała
penetracja
po
%
PN-EN 1426 [21]
starzeniu, nie mniej niż
Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż
°C
PN-EN 1427 [22]
Temperatura mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [29]
nie więcej niż
Temperatura
łamliwości
Fraassa, nie więcej niż
°C
PN-EN 12593 [26]

4

5

6
7
8

9
10
11

Indeks penetracji

12

Lepkość dynamiczna w 60°C

13

Lepkość
135°C

kinematyczna

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50 - 70

°C

PN-EN 1427 [22]

46 - 54

w

Rodzaj asfaltu
50/70

230
99

0,5
50
9
48

2,2
-8

PN-EN 12591 [24]

Brak wymagań

Pas

PN-EN 12596 [28]

Brak wymagań

2

PN-EN 12595 [27]

Brak wymagań

mm /s
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Tablica 5a.

Wymaganie
podstawowe
1
Konsystencja w pośrednich temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w wysokich temperatu rach
eksploatacyjnych

Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) do stosowania w
budownictwie drogowym w Polsce, wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [68]

Właściwość

Metoda
badania

Jednostka

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Penetracja
w 25°C

PN-EN
1426
[21]

0,1 mm

45-80

4

45-80

4

65-105

6

Temperatura
mięknienia

PN-EN
1427
[22]

°C

≥ 55

7

≥ 65

5

≥ 60

6

J/cm2

≥3
w 5°C

2

≥2
w 10°C

6

≥3
w 5°C

2

J/cm2

NRa

0

NRa

0

NRa

0

J/cm2

NRa

0

NRa

0

NRa

0

%

≤ 0,5

3

≤ 0,5

3

≤ 0,5

3

%

≥ 60

7

≥ 60

7

≥ 60

7

°C

≤8

2

≤8

2

≤ 10

3

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

≥ 235

3

Siła rozciągania (metoda z duktylometrem,
rozciąganie
50 mm/min)
Kohezja

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB)
45/80 – 55
45/80 – 65
65/105 - 60
wyma- klasa
wyma- klasa
wyma- klasa
ganie
ganie
ganie

Rozciąganie
bezpośrednie
w 5°C
(rozciąganie
100 mm/min)
Wahadło
Vialit (metoda uderzenia)
Zmiana masy

Stałość konsystencji
(odporność
na starzenie)
wg PN-EN
12607-1
[30]

Pozostała
penetracja

Inne
właściwości

Temperatura
zapłonu

Wzrost temperatury
mięknienia

PN-EN
13589
[57]
PN-EN
13703
[58]
PN-EN
13587
[55]
PN-EN
13703
[58]
PN-EN
13588
[56]
PN-EN
12607-1
[30]
PN-EN
1426
[21]
PN-EN
1427
[22]
PN-EN
ISO
2592
[66]
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1

2
Temperatura
łamliwości
Nawrót
sprężysty w
25°C
Nawrót
sprężysty w
10°C

Wymagania
Dodatkowe

Zakres
plastyczności
Stabilność
magazynowania.
Różnica
temperatur
mięknienia
Stabilność
magazynowania.
Różnica
penetracji

3
PN-EN
12593
[26]
PN-EN
13398
[53]
PN-EN
14023
[67]
Punkt
5.1.9
PN-EN
13399
[54]
PN-EN
1427
[22]
PN-EN
13399
[54]
PN-EN
1426
[21]
PN-EN
12607-1
[30]
PN-EN
1427
[22]

4

5

6

7

8

9

10

°C

≤ -15

7

≤ -15

7

≤ -15

7

≥ 70

3

≥ 80

2

≥ 70

3

NRa

0

NRa

0

NRa

0

°C

NRa

0

NRa

0

NRa

0

°C

≤5

2

≤5

2

≤5

2

0,1 mm

NRa

0

NRa

0

NRa

0

TBRb

1

TBRb

1

TBRb

1

≥ 50

4

≥ 60

3

≥ 60

3

NRa

0

NRa

0

NRa

0

%

Spadek temperatury
mięknienia
°C
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1 [30]
Nawrót spręWymagania żysty w 25°C
Dodatkowe
po starzeniu
PN-EN
wg PN-EN
12607-1
12607-1 [30]
[30]
%
PN-EN
Nawrót sprę13398
żysty w 10°C
[53]
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1 [30]
a
NR – No Requirements (brak wymagań)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
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Tablica 5b.

Wymagania wobec pozostałych asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów)
przeznaczonych do stosowania w budownictwie drogowym
w Polsce wg PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04 [68]

Wymaganie
podstawowe
1
Konsystencja w
pośrednich
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperaturach
eksploatacyjnych

Kohezja

Stałość konsystencji
(odporność na
starzenie)
Inne
właściwości

Właściwość

Metoda
Badania

Jednostka

2

3

4

5

6

7

8

Penetracja
w 25°C

PN-EN
1426 [21]

0,1 mm

45-80

4

65-105

6

Temperatura
mięknienia

PN-EN
1427 [22]

°C

≥ 80

2

≥80

2

PN-EN
13589 [57]
PN-EN
13703 [58]

J/cm2

TBRb
(w 10°C)

-

TBRb
(w 10°C)

-

%

≤ 0,5

3

≤ 0,5

3

%

≥ 60

7

≥ 60

7

°C

≤8

2

≤8

2

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

°C

≤ -18

8

≤ -18

8

≥ 80

2

≥ 80

2

TBRb

1

TBRb

1

Siła rozciągania
(metoda z duktylometrem rozciąganie
50 mm/min)
Zmiana masy
Pozostała
penetracja
Wzrost temperatury mięknienia
Temperatura
zapłonu
Temperatura
łamliwości
Nawrót sprężysty w 25°C
Nawrót sprężysty w 10°C
Zakres
plastyczności

Wymagania
Dodatkowe

Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
45/80 – 80
65/105 – 80
wymaklasa
wymaklasa
ganie
ganie

Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
wg PN-EN
12607-1
Nawrót sprężysty w 25°C po
starzeniu wg
PN-EN 12607-1
[30]
Nawrót sprężysty w 10°C po
starzeniu wg
PN-EN 12607-1
[30]
Stabilność
magazynowania. Różnica
tempertur

PN-EN
12607-1
[30]
PN-EN ISO
2592 [66]
PN-EN
12593 [26]
PN-EN
13398
[53]

%

PN-EN
14023 [67]
Punkt 5.1.9

°C

NRa)

0

NRa)

0

PN-EN
1427 [22]

°C

TBRb

1

TBRb

1

PN-EN
13398 [53]

%

≥ 60

3

≥ 70

2

PN-EN
13398 [53]

%

TBRb

1

TBRb

1

PN-EN
13399 [54]
PN-EN
1427 [22]

°C

≤5

2

≤5

2
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mięknienia
Stabilność
PN-EN
magazynowa13399 [54]
nia. Różnica
PN-EN
penetracji
1426 [21]
a
NR – No Requirements (brak wymagań)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

0,1 mm

NRa

0

NRa

0

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [62]
Lp.

Właściwości

Asfalt
MG 50/70-54/64
Wymaganie
klasa

Jednostka

Metoda
Badania

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50 ÷ 70

4

°C

PN-EN 1427 [22]

54 ÷ 64

2

-

PN-EN 13924-2 [61]

+0,3
do +2,0

3

1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura mięknienia

3

Indeks penetracji

4

Temperatura zapłonu

°C

PN-EN ISO 2592 [66]

≥ 250

5

Rozpuszczalność

%

PN-EN 12592 [25]

≥ 99,0

2

6

Temperatura łamliwości Fraassa

°C

PN-EN 12593 [26]

≤ -17

5

7

Lepkość dynamiczna w 60°C

Pa s

PN-EN 12596 [28]

≥ 900

4

8

Lepkość kinematyczna w 135°C

PN-EN 12595 [27]

Brak wymagań

0

9

Właściwości po starzeniu
Pozostała penetracja po starzeniu
%
PN-EN 1426 [21]

≥ 50

2

10

Wzrost temp.
starzeniu

mięknienia

11

Zmiana masy po starzeniu

2

mm /s

po

4

°C

PN-EN 1427 [22]

≤ 10

3

%

PN-EN 12607-1 [30]

< 0,5

1

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.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w
okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni poniższych wartości:
- asfaltu drogowego 50/70: 180°C,
- polimeroasfaltu: wg wskazań producenta,
- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta.
2.3. Kruszywo do mieszanki SMA
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [46] i WT-1 Kruszywa 2014 [79],
obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79], tj. wg tablic poniżej.
Kruszywo grube do warstwy ścieralnej z SMA, w zależności od kategorii obciążenia ruchem, powinno
spełniać wymagania podane w tablicy 7.
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Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z SMA
Lp.

Właściwości kruszywa

KR1÷KR2

KR3÷KR4

KR5÷KR7

1
1

2
Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6]; kategoria
nie niższa niż:

3

4

5

GC85/20

GC90/15

GC90/15

G25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15

f2

f2

f2

FI25
lub SI25

FI20
lub SI20

FI20 lub SI20

CDeklarowana

C100/0

C100/0

LA30

LA30

LA25

PSV44

wana, nie mniej niż

2

3
4

5

6

7

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe
niż według kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [6];
kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] lub
według PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie wyższa
niż:
Procentowa zawartość ziaren o po-wierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym
według PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie niższa
niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według
normy PN-EN 1097-2 [13], badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5,
kategoria nie wyższa niż:
Odporność na polerowanie kruszyw według
PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwy
ścieralnej), kategoria nie niższa niż:

8

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 [16], rozdział
7, 8 lub 9:

1

2

9

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 [16], rozdział
7, 8 lub 9:

10

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 [20], w 1
% NaCl (dotyczy warstwy ścieralnej); kategoria
nie wyższa niż:
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 [20] w 1%
NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3
[19]; wymagana kategoria:

11
12
13

Skład chemiczny – uproszczony
petrograficzny według PN-EN 932-3 [5]

opis

14

G25/15
G20/15

PSVDeklaro48*

PSV50*

deklarowa-na
przez
producenta

deklarowana przez
producenta

deklarowa-na
przez
producenta

3
deklarowa-na
przez
producenta

4
deklarowana przez
producenta

5
deklarowa-na
przez
producenta

7

7

7

10

7

7

SBLA

SBLA

SBLA

deklarowa-ny
przez
producenta

deklarowany przez
producenta

deklarowa-ny
przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN
mLPC 0,1
1744-1 [23], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:
mLPC 0,1
mLPC 0,1
15
Rozpad krzemianowy żużla wielkopie-cowego
wymagana
wymagana
wymagana
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744odporność
odporność
odporność
1 [23], p. 19.1:
16
Rozpad żelazowy żużla wielkopie-cowego
wymagana
wymagana
wymagana
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744odporność
odporność
odporność
1 [23], p. 19.2:
17
Stałość
objętości
kruszywa
z
żużla
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22 ]
V3,5
V3,5
V3,5
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:
* Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być
stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość
wymaganej kategorii. Obliczona wartość C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą
z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance
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mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko
kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.
Kruszywo drobne do warstwy ścieralnej z SMA w zależności od kategorii obciążenia ruchem, powinno
spełniać wymagania podane w tablicy 8 .
Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z SMA
Wymagania w zależności od kategorii ruchu
Lp.

Właściwości kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6],
wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
niż według kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6],
kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11];
kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN
933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16],
rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16],
rozdz. 7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

KR1 ÷ KR2

2
3
4
5
6
7
8

KR3 ÷ KR4

KR5 ÷ KR7

GF85
GTC20

GTCNR

GTC20

ƒ16
MBF10
EcsDeklarowa
na

Ecs30

Ecs30

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

Do warstwy ścieralnej z SMA, w zależności od kategorii ruchu, należy stosować wypełniacz spełniający
wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z SMA
Wymagania w zależności od kategorii ruchu
Lp.

Właściwości kruszywa
KR1 ÷ KR2

1

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12]

2

KR5 ÷ KR7
KR3 ÷ KR4
zgodnie z tablicą 24 w
PN-EN 13043

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11];
MBF10
kategoria nie wyższa niż:
3
Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15],
1 % (m/m)
nie wyższa niż:
4
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [17]
deklarowana przez producenta
5
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym
wypełniaczu według PN-EN 1097-4[14],
V28/45
wymagana kategoria:
6
Przyrost temperatury mięknienia według PN∆R&B8/25
EN 13179-1 [51], wymagana kategoria:
7
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN
WS10
1744-1 [23], kategoria nie wyższa niż:
8
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym
według PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa
CC70
niż:
9
Zawartość
wodorotlenku
wapnia
w
wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 [4],
Ka20
wymagana kategoria:
10
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2
BNDeklarowana
[52], wymagana kategoria:
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.
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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. W przypadkach szczególnych, za zgodą Inżyniera dopuszcza się odstąpienie od uszorstnienia pod
warunkiem spełniania wymagań współczynnika tarcia. Kruszywo do uszorsnienia może być otoczone lepiszczem, w
ilości zapewniającej jego sypkość (kruszywo lakierowane).
Kruszywa do uszorstnienia powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10.
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3.
Tablica 10.

Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA

Lp.

Wymagania
Wymiar kruszywa 2/4* , 2/5*
oraz nienormowane 1/3

Właściwości kruszywa

1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie niższa
Gc90/10
niż:
2
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 [6]: kategoria nie
f1
niższa niż:
3
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej
i łamanej
C100/0
* Kruszywo grube 2/4 i 2/5 nie powinno być stosowane do SMA o uziarnieniu D<11.
Nie dopuszcza się do stosowania kruszywa wyprodukowanego z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego (kruszywa polodowcowe), wapiennego i dolomitowego.
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 kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności
określona według PN-EN 12697-11 [36], 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.
2.7. 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 elastyczne
taśmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na gorąco dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 11 i
12 oraz spełniające wymagania, w zależności od rodzaju materiału, wg tablic od 13 do 16. Materiał na elastyczne
taśmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczności powinien być modyfikowany polimerami.
Tablica 11.

Materiały do złączy między fragmentami zagęszczonej SMA rozkładanej metodą „gorące przy
zimnym”

Rodzaj warstwy
Warstwa ścieralna

Złącze podłużne
Ruch
KR 1-2
KR 3-7

Złącze poprzeczne

Rodzaj materiału
Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy
bitumiczne
Elastyczne taśmy
bitumiczne
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Tablica 12. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej SMA i elementami wyposażenia drogi
Rodzaj warstwy

Ruch

Warstwa ścieralna

Rodzaj materiału

KR 1-2
KR 3-7

Pasta asfaltowa
Elastyczna taśma bitumiczna
lub zalewa drogowa na gorąco

Tablica 13. Wymagania wobec taśm bitumicznych
Właściwość
Temperatura mięknienia
PiK
Penetracja stożkiem
Odprężenie
(odbojność)

sprężyste

Metoda badawcza

Dodatkowy opis
warunków badania

Wymaganie

PN-EN 1427[22]

≥90°C

PN-EN 13880-2[69]

20 do 50
1/10 mm
10 do 30%

PN-EN 13880-3[70]

Zginanie na zimno

DIN 52123[74]

test odcinka taśmy o
długości 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu

Bez pęknięcia

Możliwość wydłużenia
oraz przyczepności
taśmy
Możliwość wydłużenia
oraz przyczepności
taśmy po starzeniu
termicznym

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13 [73])

W temperaturze
-10°C

≥10%
≤1 N/mm2

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13 [73])

W temperaturze
-10°C

Należy podać wynik

Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji
Właściwość
Metoda badawcza
Wymaganie
Ocena organoleptyczna
PN-EN 1425[75]
pasta
Odporność na spływanie
PN-EN 13880-5[71]
Nie spływa
Zawartość wody
PN-EN 1428[76]
≤50% m/m
Właściwości odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1[77] lub PN-EN 13074-2[78]
Temperatura mięknienia PiK
PN-EN 1427[22]
≥70°C
Tablica 15.

Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Właściwość
Zachowanie przy temperaturze
lejności
Temperatura mięknienia PiK
Penetracja stożkiem w 250C, 5 s,
150 g
Odporność na spływanie
Odprężenie sprężyste (odbojność)
Wydłużenie nieciągłe (próba
przyczepności ), po 5 h, -10°C

Metoda badawcza
PN-EN 13880-6[72]

Wymaganie
Homogeniczny

PN-EN 1427[22]
PN-EN 13880-2[69]

≥80°C
30 do 60 0,1 mm

PN-EN 13880-5[71]
PN-EN 13380-3[70]
PN-EN 13880-13[73]

≤5,0 mm
10-50%
≥5 mm
≤0,75 N/mm2

Tablica 16. Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco
Właściwości
PN- EN 14188-1 [63] tablica 2
punkty od 1 do 11.2.8.

Metody badawcze
PN-EN 14188-1[63]
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2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według
aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [59].
Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [60] do normy PN-EN 13808 [59],
należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.
Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w ST D-04.03.01a
[2].
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków
powinny być deklarowane.
Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności powinno
wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:
–
normy europejskiej,
–
europejskiej aprobaty technicznej,
–
specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych.
Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w
połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i
układania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4
[47], załącznik B.
2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [49] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać
wymagania podane w tablicach 18,19 i 20, w zależności od kategorii ruchu jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur
zagęszczania próbek.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 17.
Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do
warstwy ścieralnej
Właściwość

SMA 5
KR1 ÷ KR4
od
do

Przesiew, [% (m/m)]
SMA 8
SMA 11
KR1 ÷ KR7
KR3 ÷ KR4
Od
do
od
do

SMA 11
KR5 ÷ KR7
Od
Do

Wymiar sita #,
[mm]
16
100
100
11,2
100
90
100
90
100
8
100
90
100
50
65
50
65
5,6
90
100
35
60
35
45
35
45
2
30
40
20
30
20
30
20
30
0,125
10
19
9
17
9
17
9
17
0,063
7
12
7
12
8
12
8
12
Orientacyjna
zawartość środka
sta-bilizującego,
0,3
1,5
0,3
1,5
0,3
1,5
0,3
1,5
[% (m/m)]
Zawartość
lepiszcza,
Bmin 7,4
Bmin 7,2
Bmin 6,6
Bmin 6,6
minimum*
* Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. 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
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2.11. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania SMA
Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej nawierzchni, w zależności od kategorii
ruchu podane są w tablicach 18, 19 i 20.
Tablica 18. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2

Zawartość wolnych
przestrzeni

Warunki
zagęszczania wg
PN-EN
13108-20 [49]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

Wrażliwość na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Właściwość

Metoda i warunki badania

SMA 5

SMA 8

PN-EN 12697-8 [35], p. 4

Vmin 1,5
Vmax 3,0

Vmin 1,5
Vmax 3,0

PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w 40°C z jednym
cyklem zamrażania,
badanie w 25°C*

ITSR90

ITSR90

Spływność
PN-EN 12697-18 [39], p. 5
D 0,3
D 0,3
lepiszcza
* Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 – część I [80], w
załączniku 1.

Tablica 19.

Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4
Warunki
zagęszczania wg
PN-EN
13108-20 [49]

Właściwość
Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

Metoda i warunki
badania

SMA 5

SMA 8

SMA 11

PN-EN 12697-8 [35], p.
4

Vmin 1,5
Vmax 3,0

Vmin 1,5
Vmax 3,0

Vmin 1,5
Vmax 3,0

PN-EN 12697-22 [40],
WTSAIR 0,15
WTSAIR 0,15
WTSAIR 0,15
metoda B w powietrzu,
PRDAIR DeklaPRDAIR DeklaPRDAIR DeklaPN-EN 13108-20 [49],
rowana, nie więcej niż
rowana, nie więcej niż
rowana, nie więcej
D.1.6, 60°C, 10000
9,0
9,0
niż 9,0
cykli
PN-EN 12697-12 [37],
Wrażliwość na
przechowywanie w
C.1.1,ubijanie,
działanie
40°C z jednym cyklem
ITSR90
ITSR90
ITSR90
2×35 uderzeń
wody
zamrażania,
badanie w 25°C 2)
Spływność
PN-EN 12697-18 [39],
D 0,3
D 0,3
D 0,3
lepiszcza
p. 5
1) Grubość płyty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm
2) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 – część I [80] w załączniku
1.

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

Odporność na
deforma-cje
trwałe 1)

Tablica 20.

Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR7

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [49]
C.1.2,
ubijanie, 2×50

Metoda i warunki
badania

SMA 8

SMA 11

PN-EN 12697-8 [35], p.
4

Vmin 2,0
Vmax 3,5

Vmin 2,0
Vmax 3,5
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uderzeń
Odporność na
deformacje trwałe 1)6)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22 [40],
metoda B w powietrzu,
PN-EN 13108-20 [49],
D.1.6, 60°C, 10 000
cykli

WTSAIR 0,15/
WTSAIR 0,103)
PRDAIR Dekla-

WTSAIR 0,15/
WTSAIR 0,103)
PRDAIR Dekla-

rowana, nie więcej niż

rowana, nie więcej

7,0

niż 7,0

PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w
C.1.1,
Odporność na
40°C
ubijanie, 2×35
ITSR90
ITSR90
działanie wody
z jednym cyklem
uderzeń
zamrażania,
badanie w 25°C 2)
PN-EN 12697-18 [39],
Spływność lepiszcza
D 0,3
D 0,3
p. 5
Zgodnie z załącznikiem
Qd≥704)
Qd≥704)
Współczynnik
4 do WT-2 2014 część I
luminacji
Qd≥905)
Qd≥905)
[80]
1) grubość płyty: SMA8 40mm, SMA11 40mm,
2) ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 – część I [80] w
załączniku 1,
3) dotyczy kategorii ruchu KR7,
4) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym,
5) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach,
6) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano
w załączniku 2 do WT-2 2014 - część I [80].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
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,
– 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.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych [84] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, 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.
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Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby nie uległo uszkodzeniu.
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. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby
zapewnić ciągłość wbudowania. 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. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę
produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii produkcji i
wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się
informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków.
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się
skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA
5.2.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta)
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
SMA (SMA 5, SMA 8, SMA 11) ), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:
−
źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
−
proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
−
punkty graniczne uziarnienia,
−
wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami
specyfikacji,
−
wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,
−
temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące
temperatury mieszanki, w zależności stosowanego asfaltu:
- 50/70: 135°C ±5°C,
- MG 50/70-54/64: 140°C ±5°C,
- PMB 45/80 – 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C ±5°C,
- PMB 65/105-60, PMB 65/105-80: 145°C ±5°C.
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to
należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna
opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą stosowane do
wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania
dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określone w niniejszej specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę badań
typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę
produkcji.
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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). Inżynier dopuści do produkcji
tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z PN-EN 13108-21 [50].
Wszystkie składniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny być dozowane, w procesie
produkcji, w ilościach określonych w badaniu typu.
Dozowanie składników mieszanki SMA 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 powinna przekraczać wartości podanych w pkcie 2.2.
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 21. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po
wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 21. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70
MG 50/70-54/64
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60
PMB 65/105-80

Temperatura mieszanki [°C]
od 150 do 190
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest
dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera taki środek.
System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie
powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.
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
SMA powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
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.
Podłoże pod warstwę ścieralną powinno spełniać wymagania określone w tablicy 22. Jeżeli nierówności
poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podłoże poprzez frezowanie lub
ułożenie warstwy wyrównawczej.
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Tablica 22 Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną
Klasa drogi
A, S, GP

G, Z

L, D, place, parkingi

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe,
włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Jezdnie MOP
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, włączenia
i wyłączenia, postojowe,
utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu
i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdów

Dopuszczalne wartości odchyleń
równości podłużnej i poprzecznej
pod warstwę ścieralną [mm]
6

9
9

12

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.
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 [63] lub PN-EN 14188-2 [64] 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 technicznych lub podłoże należy wymienić.
Przygotowanie podłoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z ST D-04.03.01a [2].
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. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna
być przeprowadzona na każdej wytwórni.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki
mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie
6.
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 PNEN 12697-27 [41].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby
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technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [41].
W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:

–
–
–

sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy,
określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak dobrane, aby na jego
podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.
Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość
próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod względem
zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po
dwie próbki (rdzenie).
Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac
nawierzchniowych objętych danym kontraktem.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania 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.
Można odstąpić od wykonania skropienia przy rozkładaniu dwóch warstw asfaltowych w jednym cyklu
technologicznym (tzw. połączenia gorące na gorące)
Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostały
przedstawione w ST D-04.03.01a [2].
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować
zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej
mieszanki (h ≥ 2,5xD).
Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można było ją rozłożyć i
zagęścić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się składać z dwóch warstw technologicznych, z których każda
zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej operacji. Należy zapewnić pełne połączenie między tymi warstwami
zgodnie z pkt.5.7.
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 SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby:
– umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkładarkami
pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku przebudów i remontów o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa ruchu,
– dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana
jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min. 200 m,
– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań.
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych; nie wolno
wbudowywać mieszanki podczas opadów deszczu lub silnego wiatru (V>16 m/s) oraz podczas opadów
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać mieszanki SMA, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 23.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3
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razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych
w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy z SMA.
Rodzaj robót

Minimalna temperatura powietrza [°C]

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

+5

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm

+10

Nawierzchnia typu kompaktowego

0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową,
elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozkładarki. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
W celu poprawy właściwości przeciwpoślizgowych warstwę ścieralną należy układać w kierunku
przeciwnym do przewidywanego kierunku ruchu – dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w
przypadku przebudów i remontów układanych szerokością pasa ruchu.
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 o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na odcinku
próbnym.. Do warstw z mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się
stosowania wibracji podczas zagęszczania SMA.
Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR6 i KR7, do warstwy ścieralnej wymagane jest:
– stosowanie podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkładarki z środków transportu
– stosowanie rozkładarek wyposażonych w łatę o długości min. 10 m z co najmniej 3 czujnikami.
5.9. Połączenia technologiczne
–
–

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:
złącza podłużne i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.

5.9.1. Wykonanie złączy
5.9.1.1. Sposób wykonania złączy-wymagania ogólne
Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej.
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół, ani w obszarze poziomego oznakowania
jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych
pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podłużnym do osi jezdni.
Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie
poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piłą.
Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym
poziomie.
5.9.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy układanie mieszanki
odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajności wstępnego
zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić
prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez
zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była większa
niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie
każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku złącza.
Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.
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5.9.1.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”
Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch,
względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych.
Krawędź złącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu.
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna (pochylenie około 3:1 tj.pod
kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany
podczas układania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego.
Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha. Przed ułożeniem sąsiedniego pasa
całą powierzchnię styku należy pokryć taśmą przylepną lub pastą w ilości podanej w punktach 5.9.1.5. i 5.9.1.6.
Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, zachodzącym
na pas wykonany wcześniej.
5.9.1.4. Zakończenie działki roboczej
Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających
uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki lub frezarki). Zakończenie działki
roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi. Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią
poprzeczną złącza.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania taśm bitumicznych
Minimalna wysokość taśmy wynosi 4 cm.
Grubość taśmy powinna wynosić 10 mm.
Krawędź boczna złącza podłużnego powinna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez
obcięcie nożem talerzowym. Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za
pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powierzchnie krawędzi do których klejona
będzie taśma, powinny być czyste i suche.
Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej
grubości, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta taśmy.
Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na całej jego wysokości
oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do5 mm lub wg zaleceń producenta.
5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych
Przygotowanie krawędzi bocznych należy wykonać jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3). Dopuszcza się
ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.
5.9.2. Wykonanie spoin
Spoiny należy wykonywać w przypadku połączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub ją
ograniczającymi.
Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7.
Grubość elastycznej taśmy uszczelniającej w spoinach w warstwie ścieralnej powinna wynosić nie mniej
niż 10 mm.
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).
Zalewy drogowe na gorąco należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szerokość
spoiny powinna wynosić ok. 10 mm. Szczelinę należy poszerzyć do wymaganej szerokości. Zabrudzone szczeliny
należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza lub szczotki mechanicznej. Ścianki szczelin powinny być
uprzednio pokryte środkiem gruntującym wg zaleceń producenta zalewy. Szczelinę należy zalać do pełna: z
meniskiem wklęsłym w przypadku prac wykonywanych w niskich temperaturach otoczenia, bez menisku w
przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach.
5.10. Krawędzie
W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których
górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka
odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być
wyższa o 0,5÷1,0 cm.
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W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu
mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na gorąco”). Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędzi
należy wyfrezować na zimno.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź
położoną wyżej (niżej położona krawędź powinna zostać nieuszczelniona).
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie
uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Inżynierem.
Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym
asfaltem w ilości:
–
powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,
–
krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.
Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych.
Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591[24], asfalt
modyfikowany polimerami według PN-EN 14023[67], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[61], albo inne
lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym
lepiszczem.
Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej
położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna po
drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana
warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10
cm.
5.11. Wykończenie 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. Kruszywo do
uszorstnienia powinny spełniać wymagania podane w pkt.2.4.
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie tak, aby
została wgnieciona w warstwę przez walce.
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować walcem
stalowym tzw. „gładzikiem”. Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno
dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne. Niezwiązaną posypkę należy usunąć po ostygnięciu warstwy.
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
– kruszywo o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2; dopuszcza się zastosowanie kruszywa o
uziarnieniu 1/3 mm (w tym przypadku ilość kruszywa powinna być dobrana metodą doświadczalną).
W uzasadnionych przypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia
hałaśliwości jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych pod warunkiem
uzyskania wymaganych w właściwości przeciwpoślizgowych.
5.12. Jasność nawierzchni
Powierzchnią wymagającą rozjaśnienia warstwy ścieralnej jest nawierzchnia w tunelach.
Rozjaśnienie do żądanego poziomu luminancji można uzyskać przez dodanie jasnego kruszywa grubego
lub jasnego kruszywa drobnego lub kombinacji drobnych i grubych kruszyw jasnych do warstwy ścieralnej.
Kruszywa stosowane do rozjaśnienia muszą posiadać własności fizyko-mechaniczne określone dla danej kategorii
ruchu warstw ścieralnych w WT-1 2014[79].
Możliwe jest również zastosowanie innych składników mieszanki mineralno-asfaltowej w celu rozjaśnienia
nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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− 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.
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich
przydatność do przewidywanego celu.
6.2.2. Badanie typu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [49]
załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.
Badanie typu powinno zawierać:
a) informacje ogólne:
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
– datę wydania,
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową,
– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości,
b) informacje o składnikach:
– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj,
– lepiszcze: typ i rodzaj,
– wypełniacz: źródło i rodzaj,
– dodatki: źródło i rodzaj,
– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.
Tablica 24. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Składnik
Kruszywo
(PN-EN 13043 [46])
Lepiszcze (PN-EN 12591 [24],
PN-EN 13924-2 [61], PN-EN
14023 [67])

Właściwość

Wypełniacz
(PN-EN 13043 [46])

Uziarnienie
Gęstość
Penetracja
temperatura
mięknienia
Nawrót
sprężysty*
Uziarnienie
Gęstość

Dodatki

Typ

lub

Metoda badania
PN-EN 933-1 [6]
PN-EN 1097-6 [16]
PN-EN 1426 [21] lub
PN-EN 1427 [22]

Liczba badań
1 na frakcję
1 na frakcję
1

PN-EN 13398 [53]

1

PN-EN 933-10 [12]
PN-EN 1097-7 [17]

1
1

* dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [67]
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w
wypadku walidacji produkcji),
– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.
Tablica 25. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwość
Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)

Metoda badania
PN-EN 12697-1 [31]
PN-EN 12697-39 [43]

Liczba badań
1

Uziarnienie (obowiązkowa)

PN-EN 12697-2 [32]

1

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB
i VMA przy wymaganej zawartości wolnych
przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa)

PN-EN 12697-8 [35]
Gęstość objętościowa wg PN-EN
12697-6 [34], metoda B, w stanie
nasyconym powierz-chniowo suchym.
Gęstość wg PN-EN 12697-5 [33],

1
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metoda A w wodzie
Wrażliwość na działanie wody (powiązana
funkcjonalnie)
Spływność lepiszcza
(powiązana funkcjonalnie)
Odporność na deformacje trwałe (powiązana
funkcjonalnie)
Odporność
na
paliwo
(powiązana
funkcjonalnie)
Odporność na środki odladzające (powiązana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12 [37]

1

PN-EN 12697-18[39]

1

PN-EN 12697-22 [40], mały aparat,
metoda B w powietrzu, przy
wymaganej temperaturze

1

PN-EN 12697-43 [45]

1

PN-EN 12697-41 [44]

1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [49] przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:
−
upływu trzech lat,
−
zmiany złoża kruszywa,
−
zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
−
zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [46], jednej z następujących
właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na
ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego,
−
zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,
−
zmiany rodzaju lepiszcza,
−
zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku gdy
nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie
ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne
badanie tej właściwości w ramach badania typu.
6.3. Badania w czasie robót
–
–

Badania dzielą się na:
badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera)
– dodatkowe,
– arbitrażowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w
ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [50].
Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza i
dodatków),
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
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 6.5.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
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pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[38]),
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.

6.5. Badania kontrolne Zamawiającego
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. Wykonawca może pobierać i pakować próbki do
badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający
lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
jest następujący:
badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza i
dodatków).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawartość lepiszcza,
- temperatura 61mięknienia odzyskanego lepiszcza,
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
pomiar temperatury powietrza podczas pobrania próby do badań,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wykonana warstwa:
- wskaźnik zagęszczenia
- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału,
- równość podłużna i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawartość wolnych przestrzeni
- złącza technologiczne,
- szerokość warstwy,
- rzędne wysokościowe,
- ukształtowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
- właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej.
6.5.1. Badanie materiałów wsadowych
Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być
mniejsza niż:
−
wypełniacz
2 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm
5 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm
15 kg.
Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.3. i 2.4.
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6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną
próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek
częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.7.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości materiałów 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.
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają
inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 26, w zależności od liczby wyników
badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych.
Tablica 26.

Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa dla MA

Kruszywo o wymiarze

1

2

Liczba wyników badań
od 3
od 5
od 9
do 4
do 8
do 19

≥20

<0,063 mm [%(m/m)
mieszanki gruboziarniste

–

±4,0

±3,6

±3,2

±2,9

±2,4

±2,0

<0,063 mm [%(m/m)
mieszanki drobnoziarniste

–

±3,0

±2,7

±2,4

±2,1

±1,8

±1,5

Od 0,063 mm do 2 mm

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

> 2 mm – mieszanki SMA 5 i
SMA 8

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

>5,6 mm – mieszanka SMA 11

±7

±6,1

±5,4

±4,9

±4,4

±4,0

Ziarna grube
(mieszanki drobnoziarniste)
Ziarna grube
(mieszanki gruboziarniste)

-8
+5
-9
+5,0

-6,7
+4,7
-7,6
+5,0

-5,8
+4,5
-6,8
+5,0

-5,1
+4,3
-6,1
+5,0

-4,4
+4,1
-5,5
+5,0

±4,0
±5,0

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych
właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości tego
kruszywa wynosi:
- ± 20% w wypadku kruszywa grubego,
- ±30% w wypadku kruszywa drobnego.
6.5.2.2. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby
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wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 27). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych
dodatkowych.
Tablica 27.

Rodzaj
mieszanki

Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]
1

2

Liczba wyników badań
Od 3
Od 5
do 4
do 8a)

Od 9
do 19a)

≥20

Mieszanki
±0,6
±0,55
±0,50
±0,40
±0,35
±0,30
gruboziarniste
Mieszanki
±0,5
±0,45
±0,40
±0,40
±0,35
±0,30
drobnoziarniste
b) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań
wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od
dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania.
6.5.2.3. Temperatura 63 mięknienia i nawrót sprężysty lepiszcza odzyskanego
Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[24] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 139242[61], temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie może być większa niż maksymalna wartość temperatury
mięknienia, o więcej niż dopuszczalny wzrost temperatury mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany w
normie (przykładowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).
Temperatura mięknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno asfaltowej nie powinna
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 28.
Tablica 28.

Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego
Rodzaj lepiszcza

Najwyższa temperatura 63mięknienia [°C]

PMB-45/80-55

73

PMB 45/80-65

83

PMB 65/105-60

80

PMB 45/80-80

Nie dotyczy

PMB 65/105-80

Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwórnię polimeroasfalt charakteryzuje się wysoką temperaturą
mięknienia (tzn. większą niż dolna granica normowa + 10°C), która została udokumentowana w ramach kontroli
jakości i zasad ZKP na wytworni, stosuje się wymaganie górnej granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego
lepiszcza obliczone w następujący sposob:
Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = temperatura mięknienia
zbadanej dostawy na wytwórnię + dopuszczalny wg Załącznika krajowego NA do PN-EN 14023[67] wzrost
temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprężysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynieść co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego
lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN
13398[53]).
6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w pkcie
2.11 o więcej niż 1,5% (v/v).
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż
podano w tablicy 23.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku dłuższego
postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za
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stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać
zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PNEN 12697-13 [38].
Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika
rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki,
prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.
6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 29.
Tablica 29. Właściwości wykonanej warstwy
Warstwa
Ścieralna

Typ i wymiar
mieszanki,
przeznaczenie

Wskaźnik
zagęszczenia
64 [%]

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

SMA 5, KR1-KR2

≥ 98

1,5 ÷ 5,0

SMA 8, KR1-KR2

≥ 98

1,5 ÷ 5,0

SMA 5, KR3-KR4

≥ 98

1,5 ÷ 5,0

SMA 8, KR3-KR4

≥ 98

1,5 ÷ 5,0

SMA 11, KR3-KR4

≥ 98

1,5 ÷ 5,0

SMA 8, KR5-KR7

≥ 98

2,0 ÷ 5,0

SMA11, KR5-KR7

≥ 98

2,0 ÷ 5,0

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy i na każde
rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np.
nawierzchnie 64dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).
6.5.4.2. Grubość warstwy
Średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz średnia grubość dla całego pakietu tych
warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku
pojedynczych wyników pomiarów, grubości wykonanej warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 [42] mogą
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 30.
Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy [%]

Warunki oceny

Pakiet: warstwa
ścieralna+wiążąca
+podbudowa
asfaltowa razem

Warstwa ścieralna

Dla wartości średniej grubości wbudowanej warstwy z
całego odcinka budowy

Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

Dla wartości pojedynczych wyników pomiarów grubości
wbudowanej warstwy

0÷10%, ale nie
więcej niż 1,0 cm

0÷5%

Należy sprawdzić zachowanie zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie
większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5×D).
Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie ewentualnych niedoborów
niżej leżącej warstwy.
6.5.4.3. 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
± 0,2% dla warstwy
ścieralnej.
64

"Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-05.00.00 „ NAWIERZCHNIE”
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna
a) Równość podłużna
W pomiarach równości podłużnej warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować metody:
1) profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI;
2) pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych
dla planografu pomiar z użyciem łaty i klina). Długość łaty w pomiarze równości podłużnej powinna wynosić 4
m.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy A, S, GP oraz G należy stosować
metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI [mm/m]. Wartość IRI należy wyznaczać z krokiem
co 50 m. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m. Odcinek końcowy o
długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym.
Do oceny równości odcinka nawierzchni ustala się minimalną liczbę wskaźników IRI równą 5. W
przypadku odbioru robot na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długość jest mniejsza niż 250 m,
dopuszcza się wyznaczanie wskaźników IRI z krokiem mniejszym niż 50 m, przy czym należy ustalać maksymalną
możliwą długość kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby wskaźników IRI równej 5.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz placów i parkingów,
należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy
teoretyczną linią łączącą spody kołek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm].
W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy
wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina.
Wymagana równość podłużna jest określona przez dopuszczalną wartość średnią
wyników pomiaru IRIśr oraz dopuszczalną wartość maksymalną pojedynczego pomiaru
IRImax, których nie można przekroczyć na długości ocenianego odcinka nawierzchni.
Maksymalne wartości dla warstwy ścieralnej oznaczone metodą profilometryczną określa tablica 31.
Tablica 31. Maksymalne wartości wskaźnika IRI dla warstwy ścieralnej określone metodą profilometryczną
Klasa drogi

Maksymalne wartości wskaźników dla zadanego
zakresu długości odcinka drogi [mm/m]
IRIśr*
IRImax
1,3
2,4

Element nawierzchni

A,S, GP

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, włączenia i
wyłączenia,
jezdnie łącznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe,
włączenia i wyłączenia,
postojowe,
jezdnie łącznic, utwardzone
pobocza

G

1,5
1,7

2,7
3,4

* w przypadku:
– odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m,
– odbioru robót polegających na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jedynie warstwy ścieralnej
(niezależnie od długości odcinka robot),
dopuszczalną wartość IRIśr wg tablicy należy zwiększyć o 0,2 mm/m.
Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla warstwy oznaczone pomiarem ciągłym
równoważnym użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina określa tablica 32.
Tablica 32.

Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla warstwy ścieralnej określone za pomocą
pomiaru ciągłego, łaty i klina

Klasa drogi
A,S,GP

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, włączenia i wyłączenia,
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G,Z

L,D, place
parkingi,

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
włączenia i wyłączenia, postojowe,
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów

6 (dotyczy jedynie klasy Z)

9

b) Równość poprzeczna
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy
stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie
odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m.
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar
powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m.
Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej określa tablica 33.
Tablica 33. Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej dla warstwy ścieralnej
Klasa drogi
A,S,GP

G,Z

L,D, place
parkingi,

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, włączenia i wyłączenia,
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
włączenia i wyłączenia, postojowe,
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów

Maksymalne wartości odchyleń
równości poprzecznej warstwy
[mm] dla warstwy ścieralnej
4

6
6

9

6.5.4.5. Złącza technologiczne
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu.
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe
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.
6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o
więcej niż ± 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji,
plam i wykruszeń.
6.5.4.10. Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej
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Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i 67dróg 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 nawierzchni
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony
testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metody równoważnej, jeśli
dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartości
uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła. Badanie należy wykonać przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu
oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne należy
wykonać w śladzie koła. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. Uzyskane wartości
współczynnika tarcia należy rejestrować z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
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. Wyniki
podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być
większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m
należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na
których nie można wykonać pomiarów z prędkością 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre
łącznice), do oceny przyjmuje się wyniki pomiarów współczynnika tarcia przy prędkościach pomiarowych
odpowiednio 60 i 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni są określone w tablicy 34.
Tablica 34. Wymagane minimalne wartości miarodajne współczynnika tarcia

Klasa drogi

Element nawierzchni

Minimalna wartość miarodajnego
współczynnika tarcia przy prędkości
zablokowanej opony względem nawierzchni

30 km/n
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu zasadnicze,
0,49*
0,44
dodatkowe, awaryjne
Pasy
włączenia
i
0,55**
0,51
wyłączenia,
jezdnie
łącznic
GP,G
Pasy
ruchu,
pasy
0,51**
0,41
dodatkowe,
jezdnie
łącznic,
utwardzone
pobocza
* wartość wymagania dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością
90 km/h,
** wartości wymagań dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60
km/h.
A,S

6.5.4.11 Jasność nawierzchni
Za jasną uważa się taką nawierzchnię, dla której oznaczona wartość współczynnika luminancji na etapie:
przeprowadzania procedury badania typu (wartość towarzysząca badaniu typu) i zatwierdzania badania typu przez
Zamawiającego, wynosi co najmniej 70 mcd/(m2∙lux) – dotyczy zastosowań na powierzchniach określonych w
niniejszym punkcie.
Pomiar współczynnika luminancji należy wykonać wg załącznika 4 z WT-2 2014 -część I[80].
6.5.5. 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.
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6.5.6. 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje:
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.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-00.00.00
2. D-04.03.01a

Wymagania ogólne
Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej
OST)
3.
4.

PN-EN 196-2
PN-EN 459-2

Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
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5.

PN-EN 932-3

6.

PN-EN 933-1

7.

PN-EN 933-3

8.

PN-EN 933-4

9.

PN-EN 933-5

10.

PN-EN 933-6

11.

PN-EN 933-9

12.

PN-EN 933-10

13.

PN-EN 1097-2

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-3

20.

PN-EN 1367-6

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.
24.
25.
26.

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

27.
28.

PN-EN 12595
PN-EN 12596

29.

PN-EN 12606-1

30.

PN-EN 12607-1

31.

PN-EN 12697-1

32.

PN-EN 12697-2

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1:
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3:
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego
wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z
wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
8: Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych –
Część 6: Mrozoodporność w
obecności soli
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepkości kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepkości dynamicznej
metodą próżniowej kapilary
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –
Część 1: Metoda destylacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno-asfaltowych na gorąco
rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno-asfaltowych na gorąco
ziarnowego
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33.

PN-EN 12697-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości

34.

PN-EN 12697-6

35.

PN-EN 12697-8

36.

PN-EN 12697-11

37.

PN-EN 12697-12

38.

PN-EN 12697-13

39.

PN-EN 12697-18

40.

PN-EN 12697-22

41.

PN-EN 12697-27

42.

PN-EN 12697-36

43.

PN-EN 12697-39

44.

PN-EN 12697-41

45.

PN-EN 12697-43

46.

PN-EN 13043

47.

PN-EN 13108-4

48.

PN-EN 13108-5

49.

PN-EN 13108-20

50.

PN-EN 13108-21

51.

PN-EN 13179-1

52.

PN-EN 13179-2

53.

PN-EN 13398

54.

PN-EN 13399

55.

PN-EN 13587

56.

PN-EN 13588

57.

PN-EN 13589

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości
objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
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: Oznaczanie
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości
próbek asfaltowych 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: Spływność 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
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 39: Oznaczanie zawartości
lepiszcza metodą spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 41: Odporność na płyny
zapobiegające oblodzeniu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 43: Odporność na paliwo
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 4: Mieszanka
HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka
SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie
typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21:
Zakładowa kontrola produkcji
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia detta 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 stabilności podczas
magazynowania asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem
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58.
59.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

60.

PN-EN 13808:201310/Ap1:2014-07
PN-EN 13924-2

61.
62.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych. Załącznik krajowy NA
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów
drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów
drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe.
Załącznik krajowy NA

63.

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
2014-07 i PN-EN 139242:2014-04/Ap2:2015-09E
PN-EN 14188-1

64.

PN-EN 14188-2

65.

PN-EN 22592

66.

PN-EN ISO 2592

67.

PN-EN 14023

68.
69.

PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04
PN-EN 13880-2

70.

PN-EN 13880-3

71.

PN-EN 13880-5

72.

PN-EN 13880-6

73.

PN-EN 13880-13

74.

DIN 52123

75.

PN-EN 1425

76.

PN-EN 1428

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej

77.

PN-EN 13074-1

78.

PN-EN 13074-2

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1:
Odzyskiwanie metodą odparowania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania

Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami – Załącznik krajowy NA
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia
penetracji stożka w temperaturze 25 C
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca
penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność)
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do oznaczania
odporności na spływanie
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek
do badania
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do
określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności)
Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

79. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - WT-1
80.

81.

2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na
drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
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i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych
na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

82. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.
10.4. Inne dokumenty

83. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
84.

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016,
poz. 124)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367
z późn. zm.)
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D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach remontu ul. Szatkowników
w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
− dróg i ulic lokalnego znaczenia,
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
− chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowan ia betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
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2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie
więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701
[4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa 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 wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię
i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu
z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może
stanowić:
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub
zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
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Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−
−
−
−

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3.
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy
Boehmego
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równości
nawierzchni
planografem i łatą.
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D-05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie
na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu:
− uszorstnienia nawierzchni,
− profilowania,
− napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier
może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach
szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej
jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m.
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go
z jezdni na środki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału
do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów
bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie
przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu
frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
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b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację
pracy frezarki, na własny koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją
projektową i ST.
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej
tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych,
gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może
przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza
się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się małą
szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni.
Zęby skrawające na obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę
powierzchni po frezowaniu.
5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych
deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa ścieralna, to
frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość bębna
frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm.
Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być sterowana
mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i zaakceptowany przez
Inżyniera.
5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość
projektowaną z dokładnością ± 5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
głębokość określoną w dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej
na zimno
Lp.

Właściwość nawierzchni

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Równość podłużna

łatą 4-metrową co 20 metrów

2

Równość poprzeczna

łatą 4-metrową co 20 metrów

3

Spadki poprzeczne

co 50 m

4

Szerokość frezowania

co 50 m

5

Głębokość frezowania

na bieżąco, według ST

6.2.2. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekraczać 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 mm.
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w ST w
dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materiału,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D-05.03.26D ZASTOSOWANIE SIATKI Z DRUTU STALOWEGO W WARSTWACH
ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z zastosowaniem siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych
nawierzchni w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów
(Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zastosowaniem
w nawierzchniach asfaltowych specjalnej siatki o następującej charakterystyce:
– siatka jest pleciona z drutu stalowego okrągłego, tworząc sześciokątne oczka,
– w oczka siatki wpleciony jest w stałych odstępach skręcony płaski drut stężający,
– druty siatki pokryte są powłoką antykorozyjną, będącą stopem cynku i aluminium.
Siatkę z drutu stalowego można stosować w warstwach asfaltowych nowych i istniejących nawierzchni,
przede wszystkim w celu (wg [16]):
– ograniczenia deformacji warstw wierzchnich,
– zwiększenia odporności nawierzchni na obciążenia dynamiczne,
– zapewnienia optymalnego rozkładu obciążeń,
– naprawy nawierzchni ze spękaniami odbitymi od sztywnej podbudowy,
– naprawy nawierzchni ze spękaniami zmęczeniowymi.
Podstawowym sposobem umocowania do podłoża siatki jest rozłożenie na niej mieszanki mineralnoasfaltowej na zimno typu slurry seal.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Siatka z drutu stalowego – płaski wyrób w postaci siatki, wykonanej z drutu stalowego, o oczkach
sześciokątnych, ze stężeniami z drutu płaskiego skręcanego, zabezpieczona antykorozyjnie powłoką cynkowoaluminiową.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa typu slurry seal – wytwarzana i układana na zimno mieszanka kruszywa,
wody, emulsji asfaltowej i dodatków.
1.4.3. Czas rozpadu zaprawy emulsyjnej (po wymieszaniu jej składników) – czas upływający od momentu ułożenia
zaprawy na podłożu do momentu zakończenia jej rozpadu, co przejawia się stwardnieniem warstwy
umożliwiającym bezpieczny wjazd rozkładarki MMA na zamocowaną siatkę.
1.4.4. Mieszanka mineralna (MM) – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.5. Nawierzchnia asfaltowa – nawierzchnia, której warstwy wykonane są z kruszywa związanego lepiszczem
asfaltowym.
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.7. Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.8. Podłoże pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralnoasfaltowej.
1.4.9. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu nie
grubszym niż 8 mm lub z asfaltu piaskowego, wykonywana w przypadku występowania nierówności po usunięciu
(sfrezowaniu) uszkodzonych warstw bitumicznych.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Siatka z drutu stalowego
Siatka z drutu stalowego występuje w dwóch odmianach: a) typu ciężkiego i b) typu lekkiego.
Wyboru typu siatki dokonuje się w dokumentacji projektowej.
Siatka powinna być wykonana z drutu okrągłego, a sześciokątne oczka powinny mieć wymiary 118 x 80
mm. W płaszczyźnie poprzecznej siatki znajdują się stężenia wykonane ze skręconego drutu płaskiego o przekroju
prostokątnym 2 x 6,5 mm, zlokalizowane w odstępach co 235 mm. Cała siatka powinna być pokryta trwałą
antykorozyjną powłoką cynkowo-aluminiową.
Właściwości dwóch odmian siatek podano w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości siatek z drutu stalowego stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
(wg [16])
Lp.

Właściwości

1

Średnica:
- drut oczek
- skrętka (drut płaski)
Wytrzymałość na
rozciąganie:
- drut oczek
- skrętka (drut płaski)
Masa powłoki
antykorozyjnej:
- drut oczek
- skrętka (drut płaski)
Przyczepność powłoki
antykorozyjnej:
- drut oczek
- skrętka (drut płaski)
Wytrzymałość na
rozciąganie*:
- wzdłuż pasma
- wszerz pasma
Masa rolki długości
50 m, przy szerokości
rolki
2 m,
3 m,
3,3 m,
4m

2

3

4

5

6

Jednostka

Wymagania dla siatki
typu lekkiego

mm

2,20 ± 0,09
(6,5±0,20)x(2,0±0,05)

N

≥ 1 450
≥ 7 500

g/m2

≥ 125
≥ 80

o
-

≤2
brak pęknięć/złuszczeń

kN/m

≥ 32
≥ 32

kg

130
195
215
260

* Wytrzymałość na rozciąganie obliczona na podstawie wytrzymałości na rozciąganie pojedynczego drutu siatki
Rozwinięta rolka siatki powinna być bez widocznych uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu oczek.
Długość pasma siatki i jej szerokość powinna odpowiadać ofercie producenta siatki, np. długość 50 m, a szerokość
2,0 m, 3,0 m, 3,3 m i 4,0 m. Odchyłka długości i szerokości nie powinna przekraczać ± 2% wymiaru nominalnego.
Siatka powinna być pakowana, składowana i przechowywana w rolkach opakowanych fabrycznie, w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i rozwinięciem. Rolki powinny być ułożone poziomo na suchym i
wyrównanym podłożu. Rolki mogą być układane jedna na drugiej, maksymalnie w dziesięciu warstwach.
2.3. Emulsja asfaltowa do wytworzenia mieszanki slurry seal
Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal, służącej do przytwierdzenia siatki do
podłoża, należy stosować emulsje kationowe wolnorozpadowe modyfikowane polimerem. Emulsja powinna
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posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Emulsja powinna odpowiadać wymaganiom
określonym w aprobacie technicznej.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami
mineralnymi. Okres składowania emulsji modyfikowanych nie powinien przekraczać dwóch tygodni lub według
wskazań producenta. W przypadku składowania emulsji, dopuszcza się powstanie osadu łatwego do wymieszania,
co nie wpływa na właściwości emulsji.
Jako dodatki do emulsji w mieszance mineralno-asfaltowej stosuje się:
– cement portlandzki klasy 32,5 lub 42,5 (odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [11],
– elastomer odpowiadający wymaganiom aprobaty technicznej (np. styren-butadien-styren SBS, ew. lateks itp.).
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
2.4. Woda
Jako wody zarobowej w mieszankach mineralno-asfaltowych typu slurry seal należy stosować wodę pitną
odpowiadającą wymaganiom stawianym wodzie do produkcji betonu.
2.5. Kruszywo
Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal należy stosować kruszywo łamane
granulowane klasy I gatunku 1 wg PN-B-11112 [10] lub wyjątkowo grysy i żwiry kruszone klasy I gatunku 1,
odpowiadające wymaganiom wytycznych [15].
2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa typu slurry seal
Do zamocowania siatki do podłoża stosuje się mieszanki slurry seal z kruszywem o uziarnieniu do 6 mm
(tab. 2). Dopuszcza się również mieszankę kruszywa o uziarnieniu do 8 mm.
Mieszanka slurry seal ma następujący skład:
– 90% kruszywo,
– 1 ÷ 1,5% cement,
– 12% modyfikowana emulsja asfaltowa składająca się z 64% asfaltu, 32% wody i 4% elastomeru,
– ew. regulator, ustalony przez producenta, regulujący rozpad emulsji asfaltowej, którego ilość określa się na
podstawie badania laboratoryjnego mieszanki, ustalonej w recepcie roboczej z użytych materiałów.
Tablica 2. Skład ramowy uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej typu slurry seal
Wymiar oczka sita, mm

Przechodzi przez sito, %

6,3
5
4
2
1
0,08

100
85 ÷ 100
55 ÷ 85
30 ÷ 60
20 ÷ 45
4 ÷ 14

Zalecaną krzywą dobrego uziarnienia podano na rysunku 7. Dopuszcza się inne krzywe uziarnienia
mieszanki mineralnej, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa do spryskiwania warstw nawierzchni
Należy stosować drogowe emulsje asfaltowe modyfikowane spełniające wymagania określone
w WT EmA-99 [13].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt do przygotowania nawierzchni przed wzmocnieniem
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do
przygotowania nawierzchni istniejącej do wzmocnienia 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 zbliżonym do prostokątów),
– sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
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szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków
wirujących z drutów stalowych powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych
pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami,
walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne z pochłaniaczami zanieczyszczeń zamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,
maszyny do spłukiwania wodą lub prądownice wodne,
odkurzacze przemysłowe.

3.3. Sprzęt do frezowania
Do frezowania uszkodzonych warstw asfaltowych należy stosować frezarki drogowe umożliwiające
frezowanie na określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz
pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni po frezowaniu. Do wykonania robót na ograniczonych
powierzchniach Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki
bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich przy małym zakresie robót.
Do poszerzania pęknięć w nawierzchni zaleca się stosować frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub
tarczowymi, zapewniające wykonanie poszerzeń zgodnie z przebiegiem pęknięcia, o stałej, dostosowanej do potrzeb
głębokości i szerokości, o pionowych ściankach bocznych.
3.4. Sprzęt do rozkładania siatki
Sprzęt do rozkładania siatki z drutu stalowego powinien umożliwiać rozłożenie rolek siatki o różnych
szerokościach w sposób umożliwiający ich wstępne rozprostowanie (rozprężenie) poprzez rozwijanie rolki
przeciwbieżnie stroną wewnętrzną do podłoża na którym jest układana.
Sprzęt obejmuje pojazd samochodowy wyposażony w podnośnik umożliwiający podnoszenie masy do 3
ton, umożliwiający załadunek i rozładunek siatki w postaci rolek oraz zamontowane na przedzie pojazdu urządzenie
do zamocowania rolki siatki w pozycji poziomej, umożliwiającej jej rozwijanie w kierunku odwrotnym do kierunku
zwoju belki, dokonanego w zakładzie wytwórczym.
3.5. Sprzęt do rozprostowania siatki
Sprzęt do rozprostowania (rozprężania) siatki obejmuje w pierwszej kolejności tradycyjne drogowe walce
ogumione statyczne GRW 10 lub podobne. Ciśnienie w kołach nie powinno przekraczać 0,25 MPa.
Do rozprostowania można wykorzystywać również inne rodzaje walców drogowych o kołach ogumionych,
wyposażonych w urządzenie do wytwarzania zmiennego – tj. regulowanego ciśnienia w oponach.
3.6. Urządzenie do wytworzenia i rozkładania mieszanki typu slurry seal
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki typu slurry seal powinien
wykazać się możliwością korzystania ze specjalnej maszyny samobieżnej, spełniającej rolę wytwórni i rozkładarki
o zasilaniu ciągłym (rys. 6) wyposażonej w:
- zasobnik główny na materiały odbierane z samochodu, ze zbiornikami: kruszywa, emulsji, cementu (lub wapna),
ew. dodatków (regulatorów) i wody,
- mieszalnik o działaniu ciągłym, wyposażony w co najmniej dwa mieszadła o pochylonych łopatkach,
- układarkę, o zalecanej szerokości układania 2,50 m.
Urządzenia dozujące powinny podawać w odpowiednich proporcjach kruszywo, cement, wodę i emulsję do
mieszalnika, gdzie składniki ulegają wymieszaniu.
Po otwarciu wylotu mieszalnika mieszanka slurry seal powinna być podawana w sposób ciągły do
ciągnionej za mieszalnikiem układarki rozścielającej mieszankę na podłożu. Skrzynkowa układarka może mieć
różną szerokość roboczą, dostosowaną do potrzeb (do szerokości jezdni).
Szczeliny w układarce należy tak ustawić, aby mieszanka slurry seal (która posiada konsystencję płynnego
szlamu) została ściągnięta (umieszczonymi w skrzyni) listwami gumowymi zgodnie z profilem. Skrzynka
rozkładarki powinna być wyposażona w system mieszalników ślimakowych, które przemieszczają mieszaninę w
kierunku poprzecznym i zapobiegają jej rozsegregowywaniu się.
Zaleca się poszerzyć standardowe płozy układarki do 30 cm z przodu i 5 cm z tyłu oraz wygiąć do góry
przód płozy w celu unikania zahaczania o siatkę. Zaleca się wymienić standardowe listwy gumowe na elementy z
usztywnionej gumy grubości około 12 mm, które przyciśnięte są do wyraźnego wygięcia na rozkładanej warstwie
mieszanki.
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3.7. Skrapiarki
W zależności od potrzeb (podłoża betonowe) należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej. W uzasadnionych przypadkach można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą
spryskującą.
Podstawowym warunkiem jaki powinna spełniać jest stały wydatek lepiszcza, tak aby ułatwić operatorowi
równomierne spryskanie lepiszczem w założonej ilości.
3.8. Sprzęt pozostały
Sprzęt pozostały, stosowany do robót, dotyczy pomocniczych drobnych narzędzi, jak: osadzak do wbijania
kołków w nawierzchnię, piła do cięcia siatki itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Siatka z drutu stalowego
Siatkę z drutu stalowego należy przewozić w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo ze
szczelnym przykryciem, celem wyeliminowania zanieczyszczenia siatki. Rolki powinny być ułożone poziomo, nie
więcej niż w czterech warstwach. W czasie rozładunku nie należy dopuścić do rozwinięcia się rolki.
4.2.2. Transport materiałów do produkcji mieszanki slurry seal
Transport emulsji powinien odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi EmA-99 [13].
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nawilgoceniem.
4.2.3. Mieszanka typu slurry seal
Mieszankę typu slurry seal należy produkować i następnie przewozić w specjalnych pojazdach
umożliwiających wymieszanie składników i następnie przechowywanie wytworzonej zaprawy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Ogólny przebieg wykonania robót
Ogólny przebieg zastosowania siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni obejmuje:
przygotowanie podłoża pod siatkę,
oczyszczenie powierzchni,
ewentualne ułożenie warstwy wyrównawczej,
ewentualne skropienie podłoża emulsją asfaltową,
ułożenie siatki z drutu stalowego,
odprężenie siatki na całej powierzchni poprzez przejazdy walca ogumionego,
wstępne zamocowanie siatki poprzez przytwierdzenie kołkami wstrzeliwanymi w podłoże na początku rolki,
zamocowanie właściwe siatki do podłoża poprzez ułożenie mieszanki slurry seal grubości około 1 cm z
dozowaniem 17-22kg/m2 (lub alternatywnie – kołkami metalowymi w ilości średnio 2.7 szt./m2),
– twardnienie zaprawy w czasie ok. 1 godziny (w zależności od temperatury otoczenia), a w skrajnie niskich
temperaturach 5-100C do 3 godzin.
Po przymocowaniu siatki do podłoża za pomocą mieszanki slurry seal można przystąpić do układania
dalszych warstw asfaltowych nawierzchni, zgodnie z dokumentacją projektową.

–
–
–
–
–
–
–
–

5.3. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża do ułożenia siatki (składającego się zwykle z podbudowy lub jej warstw) powinno
polegać na wyrównaniu nierówności podłoża, mierzonych w kierunku podłużnym i poprzecznym łatą o długości 4
m do głębokości nie większych niż 12 mm. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to podłoże można:
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w przypadku niestabilnych „klawiszujących” płyt betonowych (wzajemne ugięcia
> 0,5 mm): połamać
płyty na mniejsze kawałki i dogęścić (wgnieść) w podłoże ziemne ciężkimi walcami ogumionymi, względnie
unieruchomić klawiszujące płyty stosując iniekcję zaprawą cementową,
w przypadku nierównego podłoża asfaltowego: dokonać jednego lub więcej poniższych zabiegów:
a) wypełnić lokalne ubytki i nierówności poprzez remont cząstkowy, zgodny z wymaganiami,
b) dokonać frezowania korekcyjnego starej nawierzchni asfaltowej lub sprofilowania podłoża asfaltowego na
miejscu metodą remiksingu. Zaleca się aby pas frezowania był szerszy o około 20 cm od szerokości
przewidywanej do ułożenia rolki siatki w celu uniknięcia trudności z montażem i wałowaniem siatki, która
musi mieć pewien zapas przy rozkładaniu na powierzchni frezowanej.
W przypadku bezpośredniego układania siatki z drutu stalowego na podłożu, należy:
lekko sfrezować wysięki, plamy asfaltu lub oleju,
płytko sfrezować oznakowanie poziome farbami i masami plastycznymi,
oczyścić i wypełnić masą zalewową, zaprawą asfaltową lub mieszanką slurry seal pęknięcia w podłożu o
szerokości > 5 mm,
doprowadzić do projektowanej nośności miejsca (gniazda), w których podbudowa jest rozluźniona, np. przez
zastabilizowanie i zagęszczenie rozluźnionego materiału,
usunąć łaty z asfaltu lanego.

5.4. Oczyszczenie powierzchni podłoża
Przygotowanie powierzchni do ułożenia siatki zakłada dokonania jednego lub kilku następujących
zabiegów oczyszczających:
– dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących jej integralną częścią, jak
luźne kawałki i odpryski asfaltu, kawałki błota, gliny itp. przyczepione do nawierzchni, przez oczyszczenie
szczotką (np. obrotową, mechaniczną, wirującą szczotką drucianą) do stanu, w którym zapewnione zostanie
pozostawienie na podłożu starej nawierzchni jedynie elementów związanych w sposób trwały,
– bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, pęknięć i innych uszkodzeń nawierzchni,
– zmycie powierzchni strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, ewentualnie z doraźnym zamiataniem,
– odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki miejscowe
(zanieczyszczenie otoczenia drogi pyłami) strumieniem sprężonego powietrza.
5.5. Ułożenie warstwy wyrównawczej
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie warstwy wyrównawczej, to ma być ona wykonana z
betonu. Grubość warstwy wyrównawczej nie powinna być mniejsza niż 20 mm.
W przypadku nawierzchni nieasfaltowych (kostkowych, brukowych, z betonu cementowego) wykonanie
warstwy wyrównawczej jest w zasadzie niezbędne.
Przed ułożeniem siatki na warstwie wyrównawczej powinna być ona czysta, co może wymagać dokonania
zabiegów oczyszczających wymienionych w punkcie 5.4.
5.6. Skropienie podłoża emulsją asfaltową
Skropienie podłoża emulsją asfaltową, określoną w punkcie 2.7, w ilości około 250 g/m2 jest wymagane
jeśli:
a) siatkę układa się na podłożu z betonu cementowego, zwłaszcza nieczyszczonego wodą pod ciśnieniem,
b) siatkę mocuje się do podłoża o lepiszczu asfaltowym wyłącznie za pomocą kołków metalowych, bez ułożenia
warstwy slurry seal.
Nie wymaga się skropienia emulsją asfaltową podłoża asfaltowego, jeśli siatka będzie mocowana do
podłoża mieszanką slurry seal.
Sposób skropienia emulsją podłoża powinien odpowiadać wymaganiom ST D-04.03.01 [2].
Siatkę można układać na podłożu po rozpadzie emulsji i odparowaniu z niej wody.
5.7. Ułożenie siatki
Do rozwijania siatki stosuje się ciężki pojazd (np. samochód ciężarowy, koparkę kołową itp.), który na
wysięgniku ma umocowaną rolkę siatki. Siatkę z rolki rozwija się przeciwbieżnie (do kierunku jej zwinięcia),
podkładając początek siatki pod koła pojazdu (rys. 2). Pożądane jest aby rolka siatki zwisała najbliżej powierzchni
jezdni, a odległość pomiędzy siatką a pojazdem była możliwie największa. Pojazd należy prowadzić w kierunku
prostym podczas rozwijania rolki.
W przypadku układanie siatki na łuku poziomym należy (rys. 4):
– dokonać nacięć niemal na całą szerokość siatki, zaczynając od wewnętrznej strony łuku (piłą lub nożycami),
– uformować łuk poprzez nasunięcie przeciętych części,
– odciąć nadmiar siatki (z użyciem nożyc lub piły),
– przymocować siatkę do podłoża za pomocą wstrzeliwanych kołków.
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Kolejne pasma siatki w kierunku podłużnym łączy się, nakładając koniec rolki poprzedniej na początek
rolki następnej, tak aby co najwyżej jedno wzmocnienie poprzeczne prętem płaskim znalazło się za pierwszym
prętem drugiej siatki. Boki pasm siatki łączy się z zakładem min. 20 cm, z tym że nie należy nakładać
wzmacniających prętów płaskich jednej siatki na takie pręty drugiej siatki (rys. 3).
Po maszynowym ułożeniu pasm siatki należy ręcznie zlikwidować duże fałdy, naciągając odpowiednio
siatkę, począwszy od początku rozwiniętej rolki.
5.8. Rozprostowanie siatki na podłożu
Ułożoną siatkę należy rozprostować i odprężyć przy pomocy walca o gumowych kołach.
Rozprostowanie siatki należy rozpocząć od środka rolki, poruszając się walcem do przodu i do tyłu, aż do
całkowitego przylegania siatki do podłoża, bez występowania widocznych sfalowań siatki.
W tej fazie prac nie wolno przybijać siatki do podłoża.
5.9. Wstępne mocowanie siatki kołkami metalowymi do podłoża
Rozwiniętą i rozprostowaną siatkę należy przymocować wstępnie do podłoża za pomocą metalowych
bolców, kołków lub gwoździ, ewentualnie z pomocniczym zastosowaniem klipsów (rys. 5). Siatkę przymocowuje
się przy pierwszym poprzecznym wzmacniającym pręcie płaskim każdej rolki, najlepiej pistoletem pneumatycznym.
Zalecane długości stosowanych kołków wynoszą, w podłożu:
– bitumicznym, w czasie niskiej temperatury:
40 mm,
– bitumicznym, w czasie wysokiej temperatury: 50 mm,
– betonowym: 30 mm.
W betonie cementowym zaleca się nawiercać otwory w celu lepszego umocowania kołków.
Wstępne mocowanie kołkami siatki na początku każdej rolki jest wymagane jeśli właściwe przymocowanie
wykonuje się mieszanką slurry seal.
5.10. Właściwe przymocowanie siatki z drutu stalowego do podłoża za pomocą mieszanki slurry seal
5.10.1. Warunki atmosferyczne wykonania
Warstwa mieszanki slurry seal może być układana na siatce w okresie bezdeszczowym, w temperaturze co
najmniej +5oC. Za optymalną należy uważać temperaturę od +15 do +25 oC.
W czasie drobnego opadu, kiedy emulsja zostanie lekko rozmyta, warstwę mieszanki slurry seal można
dogęścić za pomocą walca ogumionego.
5.10.2. Wytwarzanie mieszanki
Mieszanka slurry seal powinna być wytwarzana na miejscu jej wbudowania w specjalnej maszynie (rys. 6),
spełniającej rolę wytwórni i układarki.
Kruszywo, odpowiadające wymaganiom pktu 2.5, załadowane do zbiornika maszyny powinno mieć
wilgotność od 1% do 3%. Z oddzielnych zbiorników system dozujący powinien podawać w ustalonych proporcjach
do bębna mieszalnika kruszywo, emulsję asfaltową, wodę i ew. inne dodatki.
5.10.3. Wykonanie warstwy mieszanki slurry seal
Do wykonania warstwy mieszanki slurry seal można przystąpić gdy:
warunki atmosferyczne odpowiadają wymaganiom podanym w pkcie 5.10.1,
podłoże i siatka zostało wykonane według pktów 5.3 ÷ 5.7,
szerokość układarki została dostosowana do szerokości jezdni (np. przy szerokości jezdni 5 m, założono dwa
przejścia szerokości 2,5 m), przy czym płoza układarki zawsze musi jechać po siatce.
Po ustaleniu parametrów dozowania składników i uruchomieniu maszyny na początku odcinka robót
rozpoczyna się wytwarzanie i jednoczesne wbudowywanie mieszanki w siatkę. W trakcie układania mieszanki nie
powinny występować przypadki segregacji składników mieszanki.
Przy rozkładaniu mieszanki na jezdni dwoma ciągami, pierwsze przejście nie powinno pokryć zakładów
(30 cm) podłużnych siatek, gdyż powinno być dokonane wyłącznie na pojedynczej warstwie siatki. Drugie przejście
maszyny (obok pierwszego przejścia) pokrywa zakłady, a więc dwie warstwy siatki.
Ruch postępowy maszyny umożliwia rozłożenie mieszanki warstwą o założonej grubości 0,7 ÷ 1 cm, co
odpowiada masie mieszanki minimum 17 kg/m2 na bardzo równej powierzchni lub 20 ÷ 22 kg/m2 na podłożu
frezowanym.
Emulsja asfaltowa ulega rozpadowi w ciągu kilku minut po wytworzeniu mieszanki slurry seal, przez
kontakt z powierzchnią kruszywa. Kropelki wytrąconego asfaltu łączą się i tworzą błonkę lepiszcza na kruszywie,
która otacza kruszywo i skleja je ze sobą. Proces rozpadu mieszanki powinien nastąpić dopiero po jej wbudowaniu,
charakteryzując się wydzielaniem wody z mieszanki.

–
–
–
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Czas stwardnienia mieszanki slurry seal zależy od całkowitego sklejenia ziaren mineralnych, co następuje
zwykle w okresie od 1 do 3 godzin, w zależności od warunków pogodowych. Pełną stabilność osiąga ułożona
warstwa po całkowitym odparowaniu wody.
Warstwa mieszanki slurry seal nie wymaga zagęszczenia. Po jej ułożeniu widać wyraźne odwzorowanie
siatki z drutu stalowego w rozłożonej warstwie.
Ruch na wbudowanej warstwie slurry seal jest możliwy lecz przy ograniczonej prędkości do 30 km/h.
5.11. Zalecenia do wykonania warstw asfaltowych na siatce z drutu stalowego
Warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) układane nad przymocowaną do podłoża siatką z drutu
stalowego, powinny odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej, z tym że grubość warstwy (warstw) nie
powinna wynosić mniej niż 5 cm po zagęszczeniu.
W przypadku układania MMA na siatce i warstwie slurry seal:
– rozpoczęcie układania może nastąpić po całkowitym stwardnieniu mieszanki slurry seal oraz po jej
oczyszczeniu (w przypadku dopuszczenia ruchu na warstwie slurry seal),
– nie wymaga się skropienia emulsją asfaltową powierzchni warstwy slurry seal przed ułożeniem na niej MMA.
Przy maszynowym wykonywaniu warstw MMA, zasady ich wytwarzania i układania powinny być zgodne
z wymaganiami specyfikacji technicznych, np. ST D-05.03.05 [5], D-05.03.13 [7], itd. Podłużne i konstrukcyjne
złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle do osi drogi.
Na małych powierzchniach, na których nie można użyć układarki, warstwę (warstwy) MMA można ułożyć
ręcznie przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itd.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
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 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość
badań

Wartości
dopuszczalne
Wg pktu 5
i dokumentacji
projektowej

1

Lokalizacja i zgodność granic terenu robót
z dokumentacją projektową

2

Przygotowanie podłoża

3

Oczyszczenie powierzchni podłoża (ocena
wizualna)

4

Ew. ułożenie warstwy wyrównawczej

5

Ew. skropienie podłoża emulsją asfaltową

Dozór ciągły

Wg pktu 5.6

6

Ułożenie siatki z drutu stalowego

Dozór ciągły

Wg pktu 5.7

7

Rozprostowanie siatki na podłożu
(doprowadzenie do braku sfalowań)
Wstępne mocowanie siatki kołkami
metalowymi do podłoża (w przypadku
późniejszego ułożenia warstwy slurry seal)
Przymocowanie siatki do podłoża

Dozór ciągły

Wg pktu 5.8

Dozór ciągły

Wg pktu 5.9

8

9

1 raz
Całe podłoże
Całe podłoże –
dozór ciągły
W miejscach
ułożenia warstwy

Wg pktu 5.3
Wg pktu 5.4
Wg pktu 5.5

Wg pktu 5.10 lub
89

"Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-05.00.00 „ NAWIERZCHNIE”
mieszanką slurry seal lub wyłączne
przymocowanie siatki kołkami stalowymi

Dozór ciągły

wg pktu 5.11

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia siatki wraz z jej umocowaniem do podłoża
(zawarte zakładki technologiczne).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− ułożenie siatki i jej rozprostowanie przed ułożeniem warstwy slurry seal.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 ułożenia siatki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
przygotowanie podłoża, jego oczyszczenie z ew. ułożeniem warstwy wyrównawczej i ew. skropieniem podłoża,
ułożenie siatki i jej rozprostowanie walcem,
przymocowanie siatki do podłoża za pomocą mieszanki slurry seal ze wstępnym mocowaniem kołkami lub
przymocowanie siatki wyłącznie za pomocą kołków metalowych, według wymagań dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D-00.00.00
D-04.03.01
D-04.08.01
D-05.03.00a
D-05.03.05
D-05.03.11
D-05.03.13

Wymagania ogólne
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
Oczyszczenie nawierzchni drogowej
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Recykling
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
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8.
9.

D-05.03.17
D-05.03.22

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

10.2. Normy
10.

PN-B-11112:1996

11.

PN-EN 197-1:2002

12.

BN-88/6731-08

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje – zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa 1999
14. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje, instrukcje –
zeszyt 66, IBDiM, Warszawa 2004
15. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. Centralny Zarząd Dróg
Publicznych, Warszawa 1984
16. Norma PN-EN 15381:2008

ZAŁĄCZNIK 1
PRZEZNACZENIE SIATKI Z DRUTU STALOWEGO
WEDŁUG USTALEŃ IBDiM [14]
1. Cele stosowania siatki
–

Główne cele stosowania siatki w warstwach asfaltowych nowych i istniejących dotyczą:
zapobieżenia występowania spękań zmęczeniowych w konstrukcjach podatnych nawierzchni,
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–
–
–

zapobieżenia występowania spękań odbitych od podbudowy sztywnej lub innej popękanej warstwy (warstw) o
podobnych cechach,
zapobieżenia deformacjom strukturalnym w miejscach wątpliwych oraz na obszarach przed dylatacjami mostów
i wiaduktów,
wzmocnienia połączenia nowych dwóch różnych konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji starej i nowej.

2. Wymagania dla siatek z drutu stalowego w zależności od celu zastosowania (zapobiegania koleinom)
i kategorii ruchu na drodze
IBDiM zaleca, aby siatki z drutu stalowego stosowane do zapobiegania powstawania kolein w nawierzchni
odpowiadały następującym wymaganiom wytrzymałościowym:
Cel zastosowania
siatki
Zapobieganie
koleinom

Drogi o kategorii
ruchu

Wymagania dla siatki z drutu stalowego

KR 1 i KR 2

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku
poprzecznym ≥ 20 kN/m i wydłużenie przy
zerwaniu ≤ 10%
Siatka wzmocniona poprzecznie skrętką z
drutu płaskiego

Od KR 3 do KR 6

ZAŁĄCZNIK 2
RYSUNKI

Rys. 1. Siatka z drutu stalowego

1

2
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Rys. 2. Ułożenie siatki na podłożu
1 – Rolka siatki umocowana na wysięgniku pojazdu,
2 – Ciężki pojazd rozwijający siatkę przeciwbieżnie do kierunku jej zwinięcia

Rys. 3. Łączenie pasm siatki
A - Łączenie podłużne pasm (pręty płaskie obu siatek blisko siebie)
B - Łączenie poprzeczne pasm (pręty płaskie obu siatek odsunięte od siebie)
1 - Wzmacniający siatkę poprzeczny pręt płaski

Rys. 4. Układanie siatki na łuku poziomym
A - Nacięcie siatki od wewnętrznej krawędzi łuku
B - Uformowanie łuku przez utworzenie zakładek w miejscach nacięć
C - Przycięcie zakładek i przymocowanie siatki kołkami do podłoża
1 - piła, 2 - zakładki, 3 - kołki
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Rys. 5. Klips i kołek do mocowania siatki w podłożu. Klips zakłada się na poprzeczny pręt płaski siatki

Rys. 6. Schemat urządzenia do rozkładania mieszanki mineralno-emulsyjnej typu slurry seal

Rys. 7. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki mineralnej typu slurry seal
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
ST
- specyfikacja techniczna
IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
% (m/m)- procent masowy
SRT
- Skid Resistance Tester (aparat - wahadło do pomiaru szorstkości powierzchni)
PEO
- punktowy element odblaskowy
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OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru oznakowania poziomego dróg w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku
od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące.
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące
jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z
przerywanymi, ciągłe lub przerywane.
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia
pasa, na którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w
poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli,
napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli
znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i
chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm.
Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i
profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm.
1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do
oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe).
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości i
wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z
jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w
nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub nie. Element ten
może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T).
1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane
są także składnikami materiałów grubowarstwowych.
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1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z
kulkami szklanymi.
1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.
1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania
wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.
1.4.15. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki
postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementów odblaskowych [5, 5a].
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15] nie mogą być
zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną.
Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o
barwie żółtej.
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego
lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny
być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich
wydaniu [10].
2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był
umieszczony trwały napis zawierający:
− nazwę i adres producenta,
− datę produkcji i termin przydatności do użycia,
− masę netto,
− numer partii i datę produkcji,
− informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra
Infrastruktury [12],
− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
− ewentualne wskazówki dla użytkowników.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13].
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2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania
określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg
2.6.1. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą
grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane
w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w
układach jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
określają aprobaty techniczne.
2.6.2. Materiały do oznakowań grubowarstwowych
Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające
nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze
sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu.
Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w
postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować
ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie.
Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych określają aprobaty techniczne.
2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości składników lotnych do
30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).
2.6.4. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na
materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać
odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z
defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych
w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości
antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm.
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. Konieczność jego użycia zachodzi w
przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥ 50.
Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe
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Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię
płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy
umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 14631:2000 [5, 5a].
Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być:
− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie
wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,
− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi
na ścieranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z
nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego
elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub
czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury [7].
Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań poziomych wyróżniają
się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) lub zawierającym świecące diody LED i
ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 14631:2001 [5], choć spełniają tę samą funkcję co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w
nocy w czasie suchej i mokrej pogody.
PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze względu na
ich geometrię 360o.
Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone są w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatach technicznych.
2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu
ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach
określonych przez producenta.
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w
temperaturze, dla:
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC,
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót,
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek
ręcznych,
− frezarek,
− sprężarek,
− malowarek,
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
− wyklejarek do taśm,
− sprzętu do badań, określonego w ST.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane
zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być
oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy
transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów
palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez
producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do
transportu.
Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi,
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej
5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej
85%.
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub
miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego
rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych należy w ST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu
Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby),
wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu,
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując
się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
[7], ST i wskazaniach Inżyniera.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne
z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdującymi się w aprobacie technicznej.
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5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić
farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie
opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostrość
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie
zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych
prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej w ST,
zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy
grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie
prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o
20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie krawędziowe,
segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W
przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru.
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę powierzchniową betonu
metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić
powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod
ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez
niego podanej.
5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną
uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej
jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający
przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.
5.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do usunięcia
po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi
elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania
należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się
wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni.
Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także posiadać aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać
jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
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− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting),
piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania,
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą
barwy czarnej.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.
5.8. Odnowa oznakowania poziomego
Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z właściwości,
należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy.
Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także
farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienką
warstwą masy termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania
wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi.
Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania
odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich
użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania
dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po
okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości
dłuższej niż 1 rok.
Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne barwy
oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia [7].
6.3.1.2. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania
wyrażoną współrzędnymi chromatyczności.
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,
− żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania
oznakowania, barwy:
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
− żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.
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Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności
x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne
podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).
Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg
Punkt narożny nr

1

2

3

4

Oznakowanie białe

x
y

0,355
0,355

0,305
0,305

0,285
0,325

0,335
0,375

Oznakowanie żółte klasa Y1

x
y

0,443
0,399

0,545
0,455

0,465
0,535

0,389
0,431

Oznakowanie żółte klasa Y2

x
y
x
y

0,494
0,427
0,690
0,310

0,545
0,455
0,530
0,300

0,465
0,535
0,495
0,335

0,427
0,483
0,655
0,345

x
y

0,078
0,171

0,200
0,255

0,240
0,210

0,137
0,038

Oznakowanie czerwone
Oznakowanie niebieskie

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania
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Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania
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530

0.8
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560

0.6
570
500

0.5

580

Zielona

Żółta
590

y
0.4

600
620

610

Czerwona
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0.3

490

630
640
650
660

od 690 do 780

0.2
Niebieska
480

0.1

470
460
450

od 380 do 410

440

0

430

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

x

Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania
Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosić
dla oznakowania świeżego, barwy:
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
− żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2,
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania,
w ciągu całego okresu użytkowania, barwy:
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
− żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1.
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6.3.1.3. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PNEN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 30
dni po wykonaniu, barwy:
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu >
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5,
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
− żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6
miesięcy po wykonaniu, barwy:
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu >
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po
wykonaniu, barwy:
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu >
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na
nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopuścić wartość
współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od
6 miesiąca po wykonaniu.
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się stosować materiały
grubowarstwowe.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w ST wyższych klas wymagań wg PNEN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy:
− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.
Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych
wygarbień (baretek), drop-on-line, itp.
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane
tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony dużym błędem.
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na
jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na
oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości
współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w ST.
6.3.1.4. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT
symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na
mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza się podwyższenie w ST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa
przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Należy przy tym
wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku.
Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta
w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a niższej w
okresie gwarancji.
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Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na
oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i
punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za
PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowań poziomych.
6.3.1.5. Trwałość oznakowania
Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC
określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego
oznakowania dróg.
W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6
latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o
nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się.
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań
widoczności w dzień, w nocy i szorstkości.
6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że
nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.3.1.7. Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm,
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy
nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem ST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
− sprawdzenie oznakowania opakowań,
− wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
− pomiar wilgotności względnej powietrza,
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
− pomiar grubości warstwy oznakowania,
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może
zlecić wykonanie badań:
− widzialności w nocy,
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− widzialności w dzień,
− szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w Warunkach
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość
wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania
powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność
wyników.
W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku
wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary.
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych
do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a także na liniach podłużnych oznakowań z
wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i
wykonującego pomiary w ruchu.
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji
aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2.
W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty
współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m.
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi
Lp.
1
2
3
4
5

Długość odcinka, km
od 0 do 3
od 3 do 10
od 10 do 20
od 20 do 30
powyżej 30

Częstotliwość
pomiarów, co najmniej

Minimalna ilość
pomiarów

od 0,1 do 0,5 km
co 1 km
co 2 km
co 3 km
co 4 km

3-6
11
11
11
> 11

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania:
− sprawdzenie oznakowania opakowań,
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami ST,
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,
− temperatury powietrza i nawierzchni,
− pomiaru czasu oddania do ruchu,
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów,
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w
ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić
wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na
zgodność z wymaganiami podanymi w ST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych wPNEN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeśli wyniki tych
badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym Zamawiający.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu
> 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na
pozostałych drogach.
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów
Lp.
1

2

3

Właściwość
Zawartość składników lotnych w
materiałach do znakowania
− rozpuszczalników organicznych
− rozpuszczalników aromatycznych
− benzenu i rozpuszczalników
chlorowanych
Właściwości kulek szklanych
− współczynnik załamania światła
− zawartość kulek z defektami
Okres stałości właściwości materiałów do
znakowania przy składowaniu

Jednostka

Wymagania

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

≤ 25
≤8

% (m/m)

0

%

≥ 1,5
20

miesiące

≥6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o
prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

Właściwość
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
− białej
− żółtej tymczasowej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego w okresie od 1 do 6
miesięcy po wykonaniu, barwy:
− białej
− żółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu
barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy białej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- białej na nawierzchni betonowej
- żółtej

Jednostka

Wymagania

Klasa

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

≥ 250
≥ 150

R4/5
R3

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

≥ 200
≥ 100

R4
R2

mcd m-2 lx-1

≥ 150

R3

mcd m-2 lx-1

≥ 50

RW3

mcd m-2 lx-1

≥ 35

RW2

-

≥ 0,40
≥ 0,50
≥ 0,30

B3
B4
B2

-

≥ 0,30
≥ 0,40
≥ 0,20

B2
B3
B1
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Lp.
8

9

10
11
12

Właściwość
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania eksploatowanego w ciągu
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Szorstkość oznakowania eksploatowanego

Jednostka

Wymagania

Klasa

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

≥ 130
≥ 160
≥ 100

Q3
Q4
Q2

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

≥ 100
≥ 130
≥ 80

Q2
Q3
Q1

wskaźnik
SRT

≥ 45

S1

≥6

-

≤1
≤2

-

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach:
skala LCPC
Czas schnięcia materiału na nawierzchni
h
− w dzień
h
− w nocy

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 4
Lp.
1

2

3

4

5

6

Właściwość
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
− białej,
− żółtej tymczasowej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy
po wykonaniu, barwy:
− białej,
− żółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu
barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy białej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej,
− białej na nawierzchni betonowej,
− żółtej

Jednostka

Wymagania

Klasa

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

≥ 200
≥ 150

R4
R3

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

≥ 150
≥ 100

R3
R2

mcd m-2 lx-1

≥ 100

R2

mcd m-2 lx-1

≥ 50

RW3

mcd m-2 lx-1

≥ 35

RW2

-

≥ 0,40
≥ 0,50
≥ 0,30

B3
B4
B2

16

"Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-07.00.00 „ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU”
Lp.
7

8

9

10
11
12

Właściwość
Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- białej
- żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania eksploatowanego w ciągu
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Szorstkość oznakowania eksploatowanego

Jednostka

Wymagania

Klasa

-

≥ 0,30
≥ 0,20

B2
B1

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

≥ 130
≥ 160
≥ 100

Q3
Q4
Q2

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

≥ 100
≥ 130
≥ 80

Q2
Q3
Q1

wskaźnik
SRT

≥ 45

S1

≥6

-

≤1
≤2

-

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach:
skala LCPC
Czas schnięcia materiału na nawierzchni
h
− w dzień
h
− w nocy

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym
warunkom:
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z
10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego
wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót,
może być dokonany po:
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
− przedznakowaniu,
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów
i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym ST na podstawie badań wykonanych przed
upływem okresu gwarancyjnego.
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej
12 miesięcy,
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,
b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co
najmniej 24 miesiące.
W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań:
a) cienkowarstwowych
− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie
od 1 listopada do 31 marca,
− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi
grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i
drobnych elementów do 3 miesięcy,
− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1
miesiąca,
− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach
podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na
nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne
zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki)
- gwarancji nie powinno się udzielać,
− w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należy
skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu
jesiennym;
− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie
nowe i odnowione) należy wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL
> 100 mcd/m2lx), po czym należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do
rodzaju drogi.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do
wymagań zawartych w ST w przypadku zauważenia niezgodności.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400
2. PN-85/O-79252
3. PN-EN 1423:2000

3a. PN-EN
1423:2001/A1:2005
4. PN-EN 1436:2000
4a. PN-EN
1436:2000/A1:2005

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i
ich mieszaniny)
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i
ich mieszaniny (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotyczące poziomego oznakowania dróg
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące
charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN
1463- Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
1:2000/A1:2005
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości
fizyczne
6a. PN-EN
13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4:
2004(U)
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na
powierzchni: próba wahadła
10.2. Przepisy związane i inne dokumenty
7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa, w opracowaniu
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11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.
nr 249, poz. 2497)
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KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław w ramach remontu ul. Szatkowników
w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników:
− betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
− betonowych 20x30x100 cm wtopionych na ławie betonowej z oporem,
− betonowych 12x25x100 wtopionych na ławie betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na
tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać
wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
Można stosować jedynie materiały dopuszczone do stosowania na podstawie ustawy o wyrobach
budowlanych [11], dla których Wykonawca przedstawi deklarację właściwości użytkowych wydaną przez
producenta potwierdzającą przydatność materiału do zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej i ST.
2.2.2. Stosowane materiały
–
–
–
–
–

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:
krawężniki betonowe,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wodę,
materiały do wykonania ławy.

2.2.3. Krawężniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników
4

„Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-08.00.00 „ ELEMENTY ULIC I DRÓG”
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
– krawężnik może być produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość
4 mm),
– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi
1000 mm,
– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub
ryglowanie (przykłady w zał. 1),
– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2),
– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [3] w sposób
przedstawiony w tabeli 1.
Tabela 1.

Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [3] do stosowania w warunkach
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp.

Cecha

1
1.1

Kształt i wymiary
Wartości dopuszczalnych od-chyłek od
wymiarów
nomi-nalnych,
z
dokładnością do milimetra

1.2

Załącznik

Dopuszczalne odchyłki od płaskości i
prostoliniowości,
dla
długości
pomiarowej

C

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

C

300 mm
400 mm
500 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm

800 mm

± 4,0 mm

2
2.1

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/
rozmrażanie
z
udziałem
soli
odladzających

2.2

Nasiąkliwość**

E

2.3

Wytrzymałość na zginanie (Klasa
wytrzymałości ustalona w
dokumentacji projektowej lub przez
Inżyniera)

F

D

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m2
(klasa 3, oznaczenie D)
Klasa
OznaczeNasiąkli-wość
nie
% masy
1
A
nie określa się
2
B
≤6
Klasa
OznaCharakKażdy
pojedynwytrz.
czenie
terystyczna
czy
wytrzywynik,
małość,
MPa
MPa
1
S
3,5
>2,8
2
T
5,0
> 4,0
3*
U*
6,0
> 4,8
5
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2.4

Trwałość ze względu na wytrzymałość

2.5

Odporność na ścieranie
(Klasa
odporności
ustalona
w
dokumentacji projektowej lub przez
Inżyniera)

2.6

Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

3
3.1

F

GiH

Krawężniki mają zadawalającą trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są
normalnej konserwacji
Klasa
Odporność przy pomiarze na
odportarczy
ności
szerokiej
Böhmego,
ściernej,
wg zał. H normy
wg zał. G
– badanie
normy
alternatywne
badanie
podstawowe
1
Nie
Nie określa się
określa się
3
≤ 23 mm ≤ 20000
mm3/5000 mm2
4*
≤ 20 mm ≤ 18000
mm3/5000 mm2

I

a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie
była szlifowana i/lub polerowana –
zadowalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania
wartości
odporności
na
poślizg/poślizgnięcie
–
należy
zadeklarować minimalną jej wartość
pomierzoną wg zał. I normy
(wahadłowym przyrzą-dem do badania
tarcia),
c) trwałość
odporności
na
poślizg/poślizgnięcie w normal-nych
warunkach użytkowania krawężnika
jest zadowalająca przez cały okres
użytkowania,
pod
warunkiem
właściwego utrzymywania i gdy na
znacznej części nie zostało odsłonięte
kruszywo podlegające intensyw-nemu
polerowaniu
wg GDDKiA wartość średnia USRW≥55

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie

J

a) powierzchnia krawężnika nie powinna
mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w
krawężnikach dwuwarstwo-wych
c) ewentualne wykwity nie są uważane za
istotne
a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej
teksturze – producent powinien określić
rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna być porównana z
próbkami
dostarczonymi
przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcę,
c) różnice
w
jednolitości
tekstury,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami we właściwości surowców i
warunków twardnienia, nie są uważane
za istotne
a) barwiona może być warstwa ścieralna
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lub cały element,
b) zabarwienie powinno być porównane z
próbkami
dostarczonymi
przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcę,
c) różnice w jednolitości zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami właściwości surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie są
uważane za istotne
* parametry zalecone przez GDDKiA [10]
** wg GDDKiA: wartość średnia dla każdego krawężnika nie większa niż 5,0% (kryterium podwyższone) [10]
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tabeli 1
(np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec
krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [3].
2.2.3.3. Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to można zastosować podsypkę cementowopiaskową oraz zaprawy z użyciem materiałów spełniających poniższe wymagania:
– cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1 [8],
– kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów
f10,
– kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii uziarnienia GC80/20
i zawartości pyłów f10,
– zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań; w przypadku czerpania wody z innych
źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008 [4].
2.2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla:
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206 [2],
b) ławy kruszywowej z kruszywa otoczakowego lub łamanego wg PN-EN 13242 [5].
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe stosowane na gorąco lub
stosowane na zimno. Do spoin należy stosować masy o konsystencji nadającej się do wypełniania szczelin
pionowych.
Masy zalewowe stosowane na gorąco powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-1[6].
Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-2 [7].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
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 powyżej ścian środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem
przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki
transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.
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.
Przy transporcie mieszanki betonowej należy zapewnić warunki zapewniające ochronę przed
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Masę zalewową należy przewozić w fabrycznych opakowaniach, w warunkach zabezpieczających przed
ich uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie ławy,
3. ustawienie krawężników,
4. wypełnienie spoin,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
–
–
–
–
–

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację robót,
ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.4. Wykonanie ławy
5.4.1. Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, 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.
5.4.2. Ława kruszywowa
Ławę kruszywową o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta
kruszywem i zagęszczenie go, polewając wodą.
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając
poszczególne warstwy.
W przypadku kruszywa łamanego, górną powierzchnię ławy należy wyrównać kruszywem drobniejszym
(klińcem) i zagęścić.
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5.4.3. Ława betonowa
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy
stosować szalowanie.
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Co 50 m w ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 4.
5.5. Ustawienie krawężników betonowych
5.5.1. 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 2 cm (np. zjazdy) lub zwiększone
do 16 cm (np. zatoki autobusowe).
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Przy układaniu krawężników na łukach R≤12 m zaleca się stosowanie krawężników betonowych
łukowych.
5.5.2. 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.
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości
3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.5.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem w
przypadku ławy kruszywowej na podsypce piaskowej lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku
1:2 w przypadku zastosowania ławy betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
W przypadku krawężników ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach wypełnionych
zaprawą, w celu zabezpieczenia przed wpływami temperatury należy co 50 m nad szczeliną dylatacyjną ławy
wykonać spoinę wypełnioną masą zalewową. Należy zwracać uwagę, aby podczas wypełniania szczelin nie
dopuścić do wypływania zalewy i do zabrudzenia powierzchni krawężnika.
5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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, deklarację właściwości
użytkowych, krajową lub europejską ocenę techniczną), ew. badania materiałów wykonane przez dostawców
itp.,
sprawdzić parametry krawężników pod względem zgodności z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,
sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera,
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami
tabeli 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [3].
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować właściwości określone w normach, podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 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. 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
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) Ustawienie szalunku dla wykonania ławy betonowej z oporem
Wymiary szalunku pod ławę betonowa z oporem należy sprawdzić minimum w dwóch oddalonych od siebie,
wybranych punktach na każde 100 m ławy betonowej z oporem,
c) 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,
d) 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,
e) zagęszczenie ław z kruszyw
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,
f) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m
wykonanej ławy.
a)

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
a)
b)
c)

d)

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
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,
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
oraz niniejszej ST.

−
−
−

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej
i ST,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzętu.

–
–
–
–
–
–
–
–

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

D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
2.
3.
4.

PN-EN 206
PN-EN 1340
PN-EN 1008:2004

5.

PN-EN 13242

6.

PN-EN14188-1

7.

PN-EN 14188-2

8.

PN-EN 197-1

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorąco
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
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10.3. Inne dokumenty
9.
10.
11.

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
Zarządzenia Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 r.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.
266 z późn. zm.)
11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
GEOMETRIA KRAWĘŻNIKÓW (wg [3])

1.1. Przykład kształtu krawężnika przeznaczonego do ryglowania

Oznaczenia: Y ≤ X – 3 mm i ZY ≤ ZX – 3 mm,
X minimum: ≥ 1/5 b i ≥ 20 mm,
X maximum: ≤ 1/3 b i ≤ 70 mm, ZY maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX -1, +2 mm, Tolerancja
dla Y i ZY – 2, +1 mm, L – Długość elementu krawężnika, W – Szerokość elementu krawężnika
1.2. Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej w dolnej części krawężnika

Oznaczenia:

H – Wysokość elementu krawężnika, h – wysokość wgłębienia lub wcięcia,
W – szerokość
elementu krawężnika, L – długość elementu krawężnika,
l – długość wgłębienia lub wcięcia
ZAŁĄCZNIK 2
PRZYKŁADY KRAWĘŻNIKÓW ŁUKOWYCH (wg [3])
a) wklęsłego

b) wypukłego
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Oznaczenia: 1 – Krawężnik, 2 – Jezdnia, 3 – Długość, 4 – Promień, 5 – Kanał odpływowy
ZAŁĄCZNIK 3
PRZYKŁADY KRAWĘŻNIKÓW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO
a) Krawężnik typu ulicznego

b) Krawężniki typu drogowego

krawężnik o przekroju prostokątnym

krawężnik wyspowy
Przykładowe wymiary krawężników
Typ
krawężnika
Uliczny

l
100

Drogowy

100

Drogowy

100

b
20
15
15
12
10
23
15

Wymiary krawężników, cm
h
c
d
30
min. 3
min. 12
max. 7
max. 15
20
25
25
23
18
7,5
20
12
4
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ZAŁĄCZNIK 4
PRZYKŁADY USTAWIENIA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWACH (wg [9])
a) Krawężnik typu ulicznego 20 × 30 cm na ławie
betonowej z oporem

1. krawężnik, typ ciężki 20×30×100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10

c) Krawężnik typu ulicznego 15 × 30 cm na ławie
żwirowej

1. krawężnik, typ uliczny 15×30×100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. ława żwirowa

b) Krawężnik typu ulicznego 15 × 30 cm na ławie
betonowej zwykłej

1. krawężnik, typ uliczny 15×30×100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10

d) Krawężnik typu ulicznego 15 × 30 cm
na ławie tłuczniowej

1. krawężnik, typ uliczny 15×30×100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. ława tłuczniowa
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e) Krawężnik typu drogowego 12 × 25 cm na ławie
żwirowej lub tłuczniowej

1. krawężnik, typ drogowy 12×25×100 cm
2. podsypka z piasku
3. ława żwirowa lub tłuczniowa

g) Krawężnik typu ulicznego 20 × 30 cm ułożony na
płask (np. przy wjeździe na chodnik, do bramy)

f) Krawężnik typu drogowego 15 × 30 cm na ławie
betonowej

1. krawężnik, typ drogowy 15×30×100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10

h)

Krawężnik typu ulicznego,
betonowym, na ławie betonowej

ze

ściekiem

WYMIARY UZUPEŁNIAJĄCE
(alternatywne)
krawężnik
a
b
c
betonowy 20×30 25 20 15
15×30 20 15 10

1. krawężnik 20×30×100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10

1. krawężnik,
2.
3.
4.

15

typ
15(20)×30×100 cm
ściek betonowy
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15 lub C8/10
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D-08.02.01

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm w ramach
remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików
(pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
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. Betonowa płyta brukowa – prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia
następujące warunki:
– długość całkowita nie przekracza 1 m,
– długość całkowita płyty podzielona przez jej grubość powinna być większa niż cztery.
1.4.2. Element uzupełniający – cały element lub część płyty brukowej, który jest stosowany do uzupełnienia
i umożliwia uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Warstwa licowa – warstwa betonu stanowiąca górną powierzchnię płyty brukowej, wykonana z innego
materiału i/lub o właściwościach różnych od podstawowej masy betonu lub jej warstwy konstrukcyjnej.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające
Należy stosować betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające, które spełniają wymagania normy PNEN 1339 [9].
Warstwa nawierzchni chodnikowej z płyt betonowych powinna być wykonana z elementów o jednakowej
grubości. Zaleca się stosować elementy dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne
odcienie wybranego koloru elementów.
2.2.1. Właściwości ogólne
Betonowe płyty brukowe mogą być produkowane z jednego rodzaju betonu lub z warstwy ścieralnej i
konstrukcyjnej wykonanych z różnych betonów. Jeśli płyty produkowane są z warstwą ścieralną to warstwa ta
powinna stanowić integralną część płyty i mieć minimalną grubość 4 mm na całej powierzchni widocznej.
Krawędzie powierzchni prostopadłych mogą być skośnie ścięte lub zaokrąglone, a ich wymiary poziome
lub pionowe nie mogą być większe niż 2 mm. Skośne krawędzie o wymiarze fazy powyżej 2 mm powinny być
deklarowane przez producenta i opisane jako fazowane.
Betonowe płyty brukowe mogą być produkowane z profilami funkcjonalnymi i/lub dekoracyjnymi.
Powierzchnia płyt może być fakturowana, poddana obróbce dodatkowej lub obróbce termicznej.
Płyty mogą być wykonane z występami dystansowymi, pochyleniami lub rowkowaniem i profilowaniem
bocznych powierzchni.
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2.2.2. Kształt i wymiary
W ST należy podać klasę dokładności wykonania oraz znakowanie, biorąc pod uwagę wymagania podane
w tablicach 1,2 i 3.
2.2.2.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych w zależności od klasy wykonania podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów
Klasa

Znakowanie

Wymiary nominalne
płyt brukowych
mm

Długość

Szerokość

Grubość

mm

mm

mm

1

N

Wszystkie

±5

±5

±3

2

P

≤600

±2

±2

±3

>600

±3

±3

±3

Wszystkie

±2

±2

±2

3

R

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości, szerokości i grubości pojedynczej płyty powinna być ≤3
mm.
W przypadku płyt brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki dla innych wymiarów powinny być
deklarowane przez producenta.
2.2.2.2. Dopuszczalne różnice pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej płyty
Maksymalne dopuszczalne różnice pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej płyty, której
długość przekątnych przekracza 300 mm, w zależności od klasy wykonania, są podane w tablicy 2.
Tablica 2. Maksymalne różnice między przekątnymi

Klasa

1

Przekątna

Znakowanie

mm

J

2

K

3

L

Maksymalna
różnica
mm

≤850

5

>850

8

≤850

3

>850

6

≤850

2

>850

4

2.2.2.3. Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania płyt
Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania płyt podano w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyłki płaskości i pofalowania płyt
Długość pomiarowa

Maksymalna wypukłość

Maksymalna wklęsłość

mm

mm

mm

300

1,5

1,0

400

2,0

1,5

500

2,5

1,5

800

4,0

2,5
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2.2.3. Odporność na warunki atmosferyczne
W ST należy podać klasę odporności na warunki atmosferyczne oraz znakowanie, biorąc pod uwagę
wymagania podane w tablicach 4 i 5.
2.2.3.1. Nasiąkliwość
Wymagania dla nasiąkliwości płyt w zależności od klasy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Nasiąkliwość płyt
Klasa

Znakowanie

Nasiąkliwość, % masy

1

A

Nie określa się

2

B

Wartość średnia ≤6

2.2.3.2. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie
Jeśli istnieją specjalne warunki, takie jak częsty kontakt powierzchni z solą odladzająca w warunkach
mrozu, płyty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających
Klasa

Znakowanie

Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania
kg/m2

3

D

Wartość średnia ≤1,0
Przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5

2.2.4. Wytrzymałość na zginanie
W ST należy podać klasę wytrzymałości na zginanie oraz znakowanie, biorąc pod uwagę wymagania
podane w tablicy 6.
Tablica 6. Klasy wytrzymałości na zginanie

Klasa

Znakowanie

Wytrzymałość charakterystyczna
na zginanie
MPa

Minimalna wytrzymałość na
zginanie
MPa

1

S

3,5

2,8

2

T

4,0

3,2

3

U

5,0

4,0

2.2.5. Odporność na ścieranie
W ST należy podać klasę odporności na ścieranie oraz znakowanie, biorąc pod uwagę wymagania podane
w tablicy 7.
Tablica 7. Klasy odporności na ścieranie
Wymaganie
Pomiar wykonany zgodnie z PN-EN
1339 [9],
metoda w załączniku „G”

Pomiar wykonany zgodnie z PN-EN
1339 [9],
metoda w załączniku „H”

F

Nie określa się

Nie określa się

2

G

≤26 mm

≤26 000 mm3/5000 mm2

3

H

≤23 mm

≤20 000 mm3/5000 mm2

4

I

≤20 mm

≤18 000 mm3/5000 mm2

Klasa

Oznaczenie

1
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2.2.6. Odporność na poślizg/poślizgnięcie
Betonowe płyty brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że
ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni.
Jeżeli wyjątkowo projektant wymaga zastosowania płyt o określonej odporności na poślizg/poślizgnięcie,
to powinien zadeklarować tę wymaganą wartość w ST. Odporność na poślizg/poślizgnięcie powinna być badana wg
załącznika „I” normy PN-EN 1339 [9].
2.2.7. Obciążenie niszczące
W ST należy podać klasę obciążenia niszczącego oraz znakowanie, biorąc pod uwagę wymagania podane
w tablicy 8.
Tablica 8. Klasa obciążenia niszczącego

Klasa

Znakowanie

Charakterystyczne
obciążenie
niszczące
kN

30

3

3,0

2,4

45

4

4,5

3,6

70

7

7,0

5,6

110

11

11,0

8,8

140

14

14,0

11,2

250

25

25,0

20,0

300

30

30,0

24,0

Minimalne
obciążenie
niszczące
kN

2.2.8. Właściwości ogniowe
Betonowe płyty brukowe produkowane wg PN-EN 1339 [9] należą do klasy A1 reakcji na ogień, bez
potrzeby przeprowadzania badań.
2.2.9. Wygląd
Górna powierzchnia betonowych płyt brukowych nie powinna wykazywać takich wad jak rysy lub
odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych płyt nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia)
między warstwami.
Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe płyt brukowych i nie są
uważane za istotne.
2.2.10. Tekstura
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub/i ST wymagane są płyty o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna być opisana przez producenta, który przed realizacją zamówienia, powinien dostarczyć próbki dla
późniejszej oceny zgodności otrzymanych materiałów z zamówieniem.
Różnice w jednolitości tekstury płyt, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne.
2.2.11. Zabarwienie
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub/i ST wymagane są płyty barwione to producent, przed realizacją
zamówienia,
powinien dostarczyć próbki dla późniejszej oceny zgodności otrzymanych materiałów z
zamówieniem.
Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.
Różnice w jednolitości zabarwienia płyt, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we
właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne.

2.2.12 Składowanie
Betonowe płyty brukowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty
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należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami
drewnianymi.
2.3. Materiały do wykonania podsypki i wypełnienia spoin
2.3.1. Warunki ogólne stosowania
Betonowe płyty brukowe można układać na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
(nawierzchnia elastyczna) lub cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą (nawierzchnia sztywna).
Dopuszczalny jest również wariant półsztywny, tj. nawierzchnia układana na podsypce piaskowej z fugowaniem
zaprawą.
Warunkiem stosowania podsypki cementowo-piaskowej jest pewność odprowadzania wody z podłoża oraz
sprawdzona nośność gruntu. W przeciwnym przypadku może dochodzić do kapilarnego podciągania wody przez
utwardzoną podsypkę, a co za tym idzie wymywania przez wodę luźnych fragmentów podbudowy oraz
zamarzanie wody zmagazynowanej w podbudowie, co może prowadzić do zapadania się nawierzchni. Poza tym
zastosowanie cementu w podsypce niesie zagrożenia dla estetyki wykonanej nawierzchni. Plamy powstałe na skutek
wiązania cementu z kurzem, piaskiem czy innymi elementami na powierzchni płyty są nie do usunięcia.
Zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej również utrudnia ewentualne późniejsze prace remontowe.
W związku z powyższym, stosowanie podsypki cementowo-piaskowej zalecane jest jedynie w
szczególnych przypadkach, np. jeżeli projekt przewiduje bardzo ścisłe ułożenie elementów brukowych, w
szczególności nie zawierających odstępników dystansowych. Może wtedy zajść potrzeba stabilizacji cementowej,
aby pojedyncze elementy nie miały możliwości przemieszczania się względem siebie i generowania naprężeń w
narożnikach elementów betonowych.
Do fugowania można stosować materiały nieprzepuszczalne dla wody (zwykle dla większych obciążeń) lub
wodporzepuszczalne (zalecane dla chodników).
2.3.2. Materiały do wykonania podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
Materiały do wykonania podsypki pod chodnik:
cement powszechnego użytku klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1 [10],
piasek wg PN-EN 13242 [11], o uziarnieniu do 4 mm,
woda wg PN-EN 1008 [12] lub woda pitna.
Stosunek cementu do kruszywa w podsypce cementowo-piaskowej powinien wynosić 1:4. W/c w podsypce
cementowo-piaskowej powinien wynosić 0,2÷0,35.
−
−
−

2.3.3. Zaprawy podkładowo-drenażowe
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST tak przewidują, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa powstania
szkód spowodowanych mrozem oraz wykwitów na skutek działania wody, zaleca się stosowanie pod nawierzchnię z
płyt betonowych gotowych zapraw podkładowo-drenażowych. Zaprawa powinna być wodoprzepuszczalna (> 1000
l/m2/h), o dużej porowatości (ok. 5÷15%), dzięki czemu nie podciąga wody z podłoża.
Rodzaj zastosowanej zaprawy (zawartość spoiwa, rodzaj kruszywa) powinien być dobrany odpowiednio do
projektowanego obciążenia nawierzchni. Jeżeli producent tak zaleca, do układania płyt na warstwie zaprawy
podkładowo-drenażowej należy stosować środek poprawiający przyczepność płyty do zaprawy.
2.3.4. Materiały do wypełnienia spoin
2.3.4.1. Zaprawa cementowo-piaskowa
Materiały do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin:
cement powszechnego użytku klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1 [10],
−
piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-EN 13139 [13],
−
woda wg PN-EN 1008 [12] lub woda pitna.
−
Stosunek cementu do kruszywa w zaprawie powinien wynosić 1:2.
2.3.4.2. Gotowe zaprawy do spoinowania
Można stosować gotowe zaprawy do fugowania oparte na spoiwie cementowym lub żywicznym. Zaprawy
te powinny mieć deklarowaną przez producenta mrozoodporność, odporność na działanie czynników chemicznych
mogących wystąpić w drogownictwie. Powinny być odporne na ścieranie, czynniki atmosferyczne, działanie UV,
być mało podatne na zabrudzenia i łatwo poddawać się czyszczeniu. Zaprawy do spoinowania mogą być
wodoszczelne (przeważnie na spoiwie cementowo-trasowym) lub całkowicie przepuszczalne dla wody (przeważnie
na bazie żywic sztucznych). Te ostatnie można stosować pod warunkiem wykonania pod nawierzchnią podbudowy
z gruntów niespoistych, co umożliwi odprowadzenie przesiąkającej przez nawierzchnię wody.
2.3.4.3. Piasek do wypełnienia spoin
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Do wypełnienia spoin należy stosować piasek o uziarnieniu 0/2 mm spełniający wymagania PN-EN 13242
[11].
2.4. Materiały do wykonania obramowania
Do obramowania nawierzchni można stosować krawężniki betonowe i kamienne, obrzeża betonowe oraz
ścieki prefabrykowane wg ST D-08.01.01b [5] lub D-08.01.02a [6] lub inne materiały (np. brukowiec, klinkier
drogowy, kostka kamienna) wymienione w ST D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodników [8] i D08.05.00 Ścieki [7] zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz zaakceptowane przez Inżyniera.
2.5.Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
Do wypełniania górnej części szczelin dylatacyjnych należy stosować drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania
odpowiednich norm lub aprobat, lub odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04.a [4]. Do wypełnienia dolnej
części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów
spełniających wymagania pktu 2.3.4.1 lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych z wykładziną np. elastomerową chroniącą płyty
przed ścieraniem i wykruszaniem naroży,
− narzędzi tnących (przycinarek, szlifierek) do przycinania płyt,
− rakli gumowych do rozkładania zaprawy do spoinowania,
− szczotek do czyszczenia gotowej nawierzchni.
Do wykonania obramowania nawierzchni należy stosować sprzęt wg ST D-08.01.01b [5], D-08.01.02a [6],
D-08.05.00 [7] lub D-08.06.01 [8].
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom ST D5.04.04a [4].
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, na paletach, po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Palety powinny być spinane
taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi płyty przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Pożądane
jest, aby palety z płytami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig
do za- i rozładunku.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone
przed wysychaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Cement workowany powinien być transportowany w warunkach zabezpieczających go przed zalaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem oraz rozerwaniem opakowań. Do transportu cementu luzem należy stosować
cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do
ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie
z PN-EN 197-1 [10].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami
transportu, w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Transport materiałów do wykonania obramowania chodnika powinien odpowiadać wymaganiom
odpowiednich ST.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Konstrukcja nawierzchni chodnika powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub/i ST.
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy z betonowych płyt prefabrykowanych na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz warstwie odsączającej,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym
WP≥35 wg BN-8931-01 [14].
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni obejmują:
1) wykonanie koryta pod chodnik,
2) wykonanie warstwy odsączającej (ewentualnie),
3) wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży, ścieków prefabrykowanych),
4) przygotowanie i rozścielenie podsypki lub wykonanie warstwy podkładowo-drenażowej (ewentualnie),
5) ułożenie płyt z ubiciem,
6) wypełnienie szczelin między płytami,
7) wypełnienie szczelin dylatacyjnych (ewentualne),
8) pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do użytku.
5.3. Wykonanie koryta
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 ST D04.01.01 [2]. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST D-04.02.01 [3].
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania chodnika powinien być zgodny z dokumentacją projektową i/lub ST.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustalają inaczej, to materiały do wykonania obramowania
powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.4, a wykonanie obramowania powinno być zgodne z:
a) ST D-08.01.01b [5] lub D-08.01.02a [6] dla obramowania z krawężników,
b) ST D-08.05.00 [7] i D-08.06.01 [8] dla obramowania ściekem lub opaską z innych materiałów.
Obramowanie z obrzeży betonowych ustawia się na podłożu, które 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 uprzednio wykonanego koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z
polewaniem wodą.
Ustawienie powinno być 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 cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
Obramowanie należy wykonać przed przystąpieniem do układania płyt chodnikowych. Przed wykonaniem
obramowania zaleca się ułożenie jednego rzędu płyt w celu ustalenia szerokości chodnika i prawidłowej lokalizacji
obrzeża.
5.5. Podsypka
5.5.1. Wymagania ogólne
Rodzaj zastosowanej podyspki powinien być zgodny z dokumentacją projektową i/lub ST. Zaleca się
stosowanie podsypki zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 2.3.1.
Grubość podsypki (piaskowej lub cementowo-piaskowej) 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 (ale nie powinna być cieńsza niż 3 cm). W celu
uzyskania właściwej grubości nawierzchni, grubość podsypki przed ubiciem nawierzchni powinna przekraczać
grubość projektowaną o około 1÷2 cm.

22

„Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-08.00.00 „ ELEMENTY ULIC I DRÓG”
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana. Wyrównana płaszczyzna podsypki musi mieć te same
nachylenia poprzeczne i podłużne co późniejsza nawierzchnia z ułożonych płyt brukowych.
5.5.2. Szczególne wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej
Ułożenie nawierzchni z płyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się
w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki płyty należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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 elementów
prefabrykowanych od 3 do 4 m.
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 płyt o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.5.3. Warstwa z zaprawy podkładowo-drenażowej
Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa z zaprawy podkładowo-drenażowej pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno być zgodne z zaleceniami producenta zaprawy. Zwykle układana zaprawa
powinna mieć konsystencję wilgotną, a ułożona warstwa powinna mieć grubość od 5 do 20 cm. Płyty należy
układać zanim zaprawa stwardniej (metodą mokre na mokre).
5.6. Wykonanie chodnika z betonowych płyt brukowych
5.6.1. Układanie płyt
Na przygotowanej podsypce płyty należy układać wg wzoru określonego w dokumentacji projektowej, z
zachowaniem odstępu między płytami od 3mm do 8 mm na prostej i do 3 cm na łukach.
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się kilka
milimetrów 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 na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty
mogą być przycinane.
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.
Podczas układania chodnika stanowisko pracy powinno się znajdować na już ułożonej nawierzchni. Płyty
brukowe nie powinny być ściśle do siebie dociskane, aby umożliwić ewentualne konieczne wyrównanie linii bruku
podczas układania. Mniej więcej co 2 m należy sprawdzać za pomocą sznurka prawidłowość przebiegu linii spoin
bruku. Jeżeli linie są nierówne, trzeba położenie rzędów poprawić. Należy również sprawdzić prostopadłość linii.
Każdą płytę należy po ułożeniu wypoziomować za pomocą gumowego młotka.
Powierzchnia płyt położonych w sąsiedztwie urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna po ubiciu nawierzchni wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm
do 10 mm powyżej korytek ściekowych.
Dzienną działkę roboczą nawierzchni układanej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie pasem nawierzchni o szerokości dwóch płyt wykonanej na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia płyt ułożonych na stałe. Przed wznowieniem robót prowizoryczną część nawierzchni
należy rozebrać wraz z podsypką.
5.6.2. Zagęszczanie nawierzchni
Po ułożeniu płyt nawierzchnię należy zagęszczać w taki sposób, by nie ubijać jej miejscowo (powinno to
być tzw. płynięcie podsypki). Dlatego zagęszczarka płytowa nie powinna poruszać się zbyt wolno, aby uniknąć
nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min). Ubijanie przeprowadza się równomiernie na całej
powierzchni, zawsze zaczynając od brzegów i kierując się do środka, a następnie wzdłuż, aż do uzyskania
docelowego poziomu nawierzchni i stabilności wszystkich elementów.
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Płytę roboczą zagęszczarki przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić. Płyta nie może być zniekształcona,
gdyż spowoduje to uszkodzenie płyt. Nawierzchnia z płyt powinna być sucha i przed zagęszczeniem oczyszczona z
resztek piasku. W ten sposób uniknie się miejscowego nacisku na elementy. Do zagęszczania nawierzchni nie
nadają się walce, gdyż naciskają one na powierzchnię punktowo. Zbyt wąskie płyty robocze zagęszczarki należy
zaopatrzyć w dodatkowe płyty boczne, poszerzające szerokość roboczą. Do płyt o wrażliwej powierzchni należy
koniecznie użyć nakładki z tworzywa, nałożonej od spodu na płytę roboczą (do tego celu nadają się także
zagęszczarki wyposażone w gumowe rolki). Jeżeli płyty betonowe są układane na podsypce z zaprawy,
zagęszczenie musi się odbyć jeszcze przed rozpoczęciem procesu wiązania zaprawy - w zależności od temperatury
otoczenia powinno to nastąpić od 1 do 3 godzin po zarobieniu zaprawy.
5.6.3. Wypełnianie spoin
Spoiny wypełnia się piaskiem lub zaprawą w zależności od zastosowanego materiału podsypki, zgodnie z
pktem 2.3.1.
5.6.3.1. Wypełnienie spoin piaskiem
Po zagęszczeniu nawierzchni spoiny między płytami wypełnia się ostroziarnistym piaskiem o uziarnieniu
0/2 mm. Piasek wciera się w szczeliny za pomocą szczotki. Spoiny można też wypełniać piaskiem po obfitym
polaniu nawierzchni wodą i wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Tylko całkowite wypełnienie wszystkich szczelin piaskiem zapewnia pełną nośność wykonanej
nawierzchni. Dlatego też zapiaskowanie szczelin należy jeszcze kilkakrotnie powtórzyć (po kilku dniach).
5.6.3.2. Wypełnienie spoin zaprawą
Do wypełniania spoin zaprawą można przystąpić, gdy zwiąże zaprawa w podsypce (po 1-2 dniach).
Aby nie pobrudzić płyt chodnikowych podczas fugowania, ich krawędzie zaleca się zabezpieczyć taśmą
malarską. Szczeliny dylatacyjne (jeśli zostały zaprojektowane) należy zabezpieczyć przed zalaniem zaprawą
wkładając w nie np. zwinięte paski papy itp.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
odpowiednią płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania płyty powinny być
oczyszczone i dobrze zwilżone wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z płytami.
Gotowe zaprawy do spoinowania należy przygotować i stosować ściśle zgodnie z warunkami producenta.
Po wypełnieniu spoin zaprawą nawierzchnię należy starannie oczyścić. Po płytach można chodzić po 1-2
dniach od zakończenia fugowania.
5.6.3.3. Szczeliny dylatacyjne
W nawierzchni z płyt betonowych układanych na podsypce cementowo-piaskowej ze szczelinami
wypełnionymi zaprawą, co 8 m i nie rzadziej niż to wskazane w dokumentacji projektowej lub/i ST, należy
wykonać szczeliny dylatacyjne w celu przejęcia przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami w
okresie letnim. Szerokość szczelin dylatacyjnych nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być
wypełnione materiałem spełniającym wymagania podane w pkcie 2.5.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne zaleca się dodatkowo stosować w miejscach, w których występuje
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych) oraz szczeliny podłużne przy
ściekach wzdłuż jezdni.
5.7. Pielęgnacja chodnika
Nawierzchnia na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem nie wymaga szczególnej
pielęgnacji i nadaje się do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Zaleca się jednak pozostawienie warstwy piasku
rozsypanego, zgodnie z pktem 5.6.3.1, na powierzchni jeszcze przez kilka tygodni, aby mógł on stopniowo
dopełniać szczeliny.
Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od
3,0 do 4,0 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. Po upływie od 2
tygodni (przy średniej temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (przy niższej temperaturze)
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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 (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.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Kontrola płyt chodnikowych następuje na podstawie odpowiednich deklaracji producenta potwierdzających
spełnienie przez płyty wymagań wynikających z zamówienia. Dodatkowo należy wyrywkowo sprawdzić wygląd
zewnętrzny i wymiary płyt na zgodność z wymaganiami podanymi w tablicach 1, 2 i 3 oraz pktem 2.2.9÷2.2.11.
Badania należy wykonać zgodnie z załącznikami „C” i „J” normy PN-EN 1339 [9].
Jeśli ST nie precyzuje inaczej można przyjąć, że jeżeli ponad 10% płyt nie spełnia powyższych wymagań
partię należy odrzucić.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Kontrola pozostałych materiałów do wykonania chodnika z płyt betonowych następuje na podstawie
odpowiednich deklaracji producenta potwierdzających zgodność materiałów z wymaganiami podanymi w pkcie 2
niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie wykonania koryta
Sprawdzenie wykonania koryta należy przeprowadzić zgodnie z ST D-04.01.01 [2] pkt 6.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania warstwy odsączającej
Sprawdzenie wykonania warstwy odsączającej (jeśli została zaprojektowana) należy przeprowadzić
zgodnie z ST D-04.02.01 [3] pkt 6.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania obramowania chodnika
Sprawdzenie wykonania obramowania, w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów, należy
wykonać zgodnie z ST D-08.01.01b [5], D-08.01.02a [6], D-08.05.00 [7] lub ST D-08.06.01 [8], pkt 6.
Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego powinno być zgodne z wymaganiami pkt 5.5, 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.
6.3.4. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pktem 5.3 niniejszej OST. Kontrolę grubości i spadków
podsypki należy wykonać w 10 punktach dziennej działki roboczej. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki
nie mogą przekraczać ± 1 cm. Spadki powinny być zgodne z dokumentacja projektową.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości podłużnej przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika, również przy krawędziach i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 25 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 8 mm.
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
± 2 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 25 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie szerokości chodnika
Sprawdzenie szerokości chodnika należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika, jednak nie rzadziej niż co 25 m chodnika. Dopuszczalna odchyłka od szerokości projektowanej
nie powinna przekraczać ±5 cm..
6.4.5. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm.
6.4.6. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. Spoiny
powinny być wypełnione na pełną głębokość.
6.4.7. Sprawdzenie koloru płyt i desenia ich ułożenia
Kontrolę należy prowadzić na bieżąco, na zgodność z dokumentacją projektową.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
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, ewentualne wykonanie
warstwy podkładowo-drenażowej,
ułożenie płyt,
wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą,
pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
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prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.
Cena nie obejmuje wykonania obramowania nawierzchni chodnika. Wykonanie obramowania, w zależności od
jego rodzaju, płatne jest wg odrębnej ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D-00.00.00.
D-04.01.01
D-04.02.01
D-05.03.04a
D-08.01.01
D-08.01.02
D-08.05.00
D-08.06.01

Wymagania ogólne
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Warstwy odsączające i odcinające
Wypełnianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Krawężniki betonowe
Krawężniki kamienne
Ścieki
Obramowania i opaski jezdni lub chodników

10.2. Normy
9.
10.

PN-EN 1339
PN-EN 197-1

11.

PN-EN 13242

12.

PN-EN 1008

13.
15.

PN-EN 13139
BN-8931-01

Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Kruszywa do zaprawy
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

10.3. Inne dokumenty
Nie występują.
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D-08.02.02

CHODNIKI Z PŁYT WSKAŹNIKOWYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem fragmentów chodnika z płyt chodnikowych wskaźnikowych betonowych stosowanych
na peronach przystanków tramwajowych i autobusowych oraz przejściach dla pieszych w ramach remontu
ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla
autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
chodnika na przejściach dla pieszych.
1.3.1. Betonowe płytki wskaźnikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania części nawierzchni chodnikowej
przystanków komunikacji zbiorowej, przy przejściach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane,
posiadające specjalnie ukształtowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ułatwienia przemieszczania się
osób niewidomych i niedowidzących wchodzące w skład systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.
1.3.2. Płytki ostrzegawcze - prefabrykowane płyty betonowe ze specjalnie ukształtowaną górną powierzchnią z
wypustkami w kształcie stożka ściętego stosowane w celu zasygnalizowania strefy decyzji. Służą do
poinformowania osoby niedowidzącej, niewidomej, że w miejscu ich występowania jest możliwość (lub
konieczność) zmiany kierunku, lub za miejscem ich występowania znajduje się przejście dla pieszych przez jezdnię
lub torowisko.
1.3.3. Płytki kierunkowe - prowadzące - prefabrykowane płyty betonowe ze specjalnie ukształtowana górną
powierzchnią z wypustkami wzdłużnymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczania kierunku przejścia przez
jezdnię za krawężnikiem, do zasygnalizowania bezpiecznej odległości od krawędzi peronów przystankowych,
oznaczające pole wsiadania do tramwaju lub autobusu (sytuowane na wysokości pierwszych drzwi zatrzymującego
się przy peronie pojazdu) oraz do wyznaczanie ścieżek prowadzących dla osób niedowidzących i niewidomych.
Płytki te mogą oznaczać także miejsce gdzie znajdują się schody, winda, wejście do budynku, lub informator
głosowy.
1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- płyty wskaźnikowe,
- piasek na podsypkę
- cement do podsypki
- woda,
2.3. Płyty wskaźnikowe
2.3.1. Typy płyt
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy płyt wskaźnikowych:
- płytki ostrzegawcze (z wypustkami w kształcie stożka ściętego),
- płytki kierunkowe (prowadzące z wypustkami wzdłużnymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal całej
długości płytki)
- płytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi (stosowane tylko na pochylniach dla wózków
inwalidzkich).
2.3.2. Odmiany kolorystyczne
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W zależności od przeznaczenia rozróżnia się odmiany:
1 - płyty standardowe - białe
2 - płyty barwione
Kolor płyt winien odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.
Wykonawca przed zamówieniem dostawy musi przedstawić Zamawiającemu próbki płyt do ostatecznego
zatwierdzenia barwy i dalszego porównania dostarczanych płyt z wzorcowymi. Beton płyt winien być barwiony w
masie, w związku z tym kolorystyka płyt ma ograniczenia technologiczne pod względem jaskrawości. Na przykład
dla odcienia maksymalnie zbliżonego do koloru żółtego beton winien być co najmniej o barwie RAL 1002 lub
bardziej jaskrawej.
2.3.3. Płytki wskaźnikowe - wymagania techniczne
2.3.3.1. Kształt i wymiary wypustek
Kształt płytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. 1a i 2a.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płytek wskaźnikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2.
Wymiary i tolerancje wypustek płytki prowadzącej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b.
Wymiary i tolerancje wypustek płytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.

Rys.1a. Płytka kierunkowa symetryczna - prowadząca- szczegół powierzchni

a = 37÷39mm, b = 9÷11mm, c = 27÷29mm, h=4.5÷5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h4.5mm
Rys 1b. Wymiary wypustek płytki prowadzącej na podstawie normy DIN 32984
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Rys. 2a. Płytka ostrzegawcza – szczegół powierzchni

a = 58-60mm, b = 20-22mm, c = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5÷5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze
h-4.5mm
Rys 2b. Wymiary wypustek płytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
2.3.3.2. Główne wymiary płyt
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki głównych wymiarów płytek wskaźnikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne
płyt [mm]

Klasa
(znakowanie)

Długość [mm]

Szerokość [mm]

Grubość [mm]

±1

±1

±1

Wymiary podstawy
400 x 400
300 x 300

3

250 x 250

(R)

Grubość
wypustek) 80

(bez

1. Uwaga: Tolerancje długości, szerokości i grubości zmniejszone do 1mm
2. Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości szerokości i grubości tej samej płyty powinna być mniejsza
od 2mm
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Tablica 2. Maksymalne różnice między przekątnymi płytek wskaźnikowych wg PN-EN 1339
Klasa

Znakowanie

3

L

Maksymalna różnica
2

2.3.3.3. Właściwości fizyczne i mechaniczne
Tablica 4. Wymagania wobec płytek wskaźnikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na D
zamrażanie/
rozmrażanie z
udziałem soli
odladzających
Wytrzymałość
U
na zginanie

Trwałość
ze
względu na
wytrzymałość
Odporność na
ścieranie

F

I

1.5

Odporność na
poślizgnięcie

I

1.6

Siła niszcząca

110

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

Klasa wytrz.
3

Charakterystyczna
wytrzymałość
MPa 6,0

Każdy
pojedynczy
wynik
MPa
>5,0
Płytki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane są
normalnej konserwacji
Klasa
Odporność przy pomiarze na tarczy
odporności
szerokiej ściernej, Böhmego,
wg zał. G normy
wg
zał.
H
– badanie
normy –
podstawowe
badanie
alternatywne
3
≤ 23 mm
≤
20
000
mm3/5000
mm2
Powierzchnia górna wypustek płytki winna mieć fakturę
antypoślizgową wysokości około 0.5mm.
Klasa odporności na poślizgniecie musi być co najmniej
R 12 według DIN 51130
Charakterystyczne
Minimalne
obciążenie niszczące [kN]
obciążenie
niszczące kN]
11
8,8

Ponieważ norma PN-EN 1339 – Betonowe płyty brukowe – w zasadzie nie uwzględnia płyt brukowych o
dodatkowych cechach umożliwiających rozpoznawalność ich dotykowo lub wzrokowo producent może przedstawić
deklarację zgodności ich z odpowiednim normami DIN. Płytki nie mogą mieć jednak właściwości fizycznych i
mechanicznych gorszych niż podane w tablicy 4 na podstawie kryteriów normy PN-EN 1339.
Na płyty wskaźnikowe producent winien zapewnić minimum 10 letnią gwarancję na właściwości mechaniczne przy
typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.
2.3.3.4. Aspekty wizualne
Górna powierzchnia płytek wskaźnikowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 1339 nie powinna
wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna być zgodna z fakturą zatwierdzonych próbek płyt.
2.3.3.5. Składowanie
Płyty wskaźnikowe powinny być dostarczane na budowę na paletach drewnianych zamocowane przez producenta
tak, aby uniemożliwić przesuw i możliwość uszkodzenia podczas transportu i składowania.

2.4. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową
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Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający
wymaganiom PN-EN 197-1. Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowania) winien spełniać następujace
wymagania normy PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawartość pyłów - F3, nasiąkliwość – WA241).
Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Podsypka winna osiągnąć wytrzymałość R28≥14MPa.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni płytek wskaźnikowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- koparko-ładowarek z osprzętem do przewozu materiału wewnątrz placu budowy
- zagęszczarek do podsypki
- ubijaków ręcznych do ubijania płytek,
- narzędzi brukarskich
- pił mechanicznych do cięcia płyt
- innego jeśli Wykonawca uzna, że jest niezbędny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płytek
Płyty chodnikowe wskaźnikowe betonowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportu, po
osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta 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 ST D04.01.01 „Korytowanie 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 wynosić około 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Podbudowa
Płytki wskaźnikowe powinny być układane na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 zgodnie z D-04.04.02.
5.5. Zasady układania płyt wskaźnikowych
Płyty przy krawężnikach i sąsiadującej nawierzchni z innych płyt chodnikowych i kostki betonowej należy układać
w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się na poziomie krawędzi sąsiednich elementów. Przy
urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie,
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem
wskazanym w dokumentacji projektowej. Płyty mogą być przycinane. Płytek nie należy dobijać zagęszczarkami
płytowymi – dobijanie wykonać młotkiem brukarskim poprzez elastyczną przekładkę.
Zaleca się układanie płytek ze spoiną szer. do 3mm w poziomie górnych krawędzi. Po ułożeniu płytek,
spoiny wypełnić drobnym piaskiem, lub miałem kamiennym.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowych płyt wskaźnikowych
- deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych płyt,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych płyt wg pktu 2.2.3.,
b) w zakresie innych materiałów
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
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 ST. 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 niniejszej ST.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą czterometrową co najmniej raz na każde 5 m2 ułożonego
chodnika z wmontowanymi płytami wskaźnikowymi i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 5 m2
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 0.5cm. Różnice wysokości przylegających
krawędzi płyt, kostki lub krawężnika nie mogą przekraczać 2mm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 1 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 5 m2
chodnika. 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 raz na działkę roboczą. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 0.5 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Wypełnienie spoin, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. Szerokość
spoin nie powinna być większa od 3mm.
6.4.6. Sprawdzenie barwy i desenia ułożonych płyt
Barwa, typ płyt i deseń ułożonych płyt należy na bieżąco kontrolować z dokumentacją projektową.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt wskaźnikowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.1. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.1.2. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod chodnik,
- wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 chodnika z płytek wskaźnikowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie materiałów
- ułożenie i zagęszczenie podsypki
- ułożenie i ubicie płytek
- wypełnienie spoin, oczyszczenie i pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
[1] PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań
[2] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[3] PN-B-06250 Beton zwykły
[4] PN-EN 197-1Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
[5] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
[6] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
[7] DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum
[8] DIN 51130 Prűfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eingenschaft –
Arbeitsräume und Arbeitsbereche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene
[9] DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderung,. Prüfung, Überwachung
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D-08.03.01

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie
na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego 6x20x100 cm.
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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża

Wymiary obrzeży, cm
b
h

1

r

On

75
100

6
6

20
20

3
3

Ow

75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalna odchyłka, m

Rodzaj
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
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

2

3

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

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10

2.4.4. Składowanie
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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 ST D08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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 ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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 cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
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−
−
−
−

ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża.
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D-08.05.06

ŚCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ścieków ulicznych z betonowej kostki brukowej w ramach remontu ul. Szatkowników
w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem ścieku ulicznego przykrawężnikowego lub międzyjezdniowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek – zagłębienie z umocnionym dnem, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.2. Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni, służący do odprowadzenia wód opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnika do odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.3. Ściek międzyjezdniowy – element konstrukcji jezdni, służący do odprowadzenia wód opadowych
z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.
1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego.
1.4.5. Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej – ściek przykrawężnikowy lub międzyjezdniowy wykonany z
betonowej kostki brukowej. Liczba zastosowanych rzędów kostek związana jest z objętością spływu i warunkami
konstrukcyjnymi ścieku (patrz zał. 3 i 4).
1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonym materiałem
wypełniającym.
1.4.7. Szczelina dylatacyjna – spoina wykonywana zwykle co kilkadziesiąt metrów długości ścieku (nad szczelinami
ławy betonowej lub jako przedłużenie szczelin nawierzchni betonowej), wypełniona drogowymi zalewami na
gorąco lub na zimno, umożliwiająca odkształcenia temperaturowe ścieku.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiały do wykonania ścieku
–
–
–
–
–
–

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ścieku są:
betonowe kostki brukowe,
krawężniki,
beton na ławę,
materiał do wykonania podsypki,
materiał do wypełnienia spoin,
materiał do wypełnienia szczelin dylatacyjnych.
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2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania ścieku należy użyć betonową kostkę
brukową o następujących cechach charakterystycznych:
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. wzór (kształt): prostopadłościenny,
3. wymiary: szerokość min. 10 cm, grubość min. 8 cm, długość wg ustaleń producenta,
4. barwa: uzgodniona przez Wykonawcę z Inżynierem.
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338 [5] w sposób
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [5] do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Cecha
Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości
< 100 mm
≥ 100 mm

Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości pomiarowej
300 mm
400 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających (wg
klasy 3, zał. D)
Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu

Załącznik
normy
C

Wymaganie
Długość
±2
±3

C

szerokość

Różnica pomiędzy dwoma po±2
±3
miarami gru±3
±4
bości, tej samej
kostki, powinna
być ≤ 3 mm
Maksymalna (w mm)
wypukłość
wklęsłość
1,5
2,0

D

F

2.3

Trwałość (ze względu na wytrzymałość)

F

2.4

Odporność na ścieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

GiH

2.5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

I

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie
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grubość

1,0
1,5

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m2
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,
Böhmego,
wg zał. G normy –
wg zał. H mormy –
badanie podstawowe
badanie alternatywne
≤ 23 mm
≤20 000mm3/5000 mm2
a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 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,
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
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2.3.3. Składowanie kostek
Kostkę dostarczoną na paletach można składować na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być
wyrównane i odwodnione.
2.4. Krawężniki
2.4.1. Wymagania ogólne
Przy ścieku z betonowej kostki brukowej można stosować krawężniki betonowe według PN-EN 1340 [6]
lub krawężniki kamienne według PN-EN 1343 [7]. Przykłady krawężników podano w zał. 2 i 3.
Krawężniki ustawia się na podsypce cementowo-piaskowej, spełniającej wymagania według punktu 2.6.
2.4.2. Krawężnik betonowy
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [6] w sposób
przedstawiony w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [6] do stosowania w warunkach
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

Cecha

Załącznik

Kształt i wymiary
Wartości dopuszczalnych odC
chyłek od wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra
Dopuszczalne odchyłki od
C
płaskości i prostoliniowości,
dla długości pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/
D
rozmrażanie z udziałem soli
odladzających
Wytrzymałość na zginanie
F
(Klasa wytrzymałości
ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez
Inżyniera)
Trwałość ze względu na
F
wytrzymałość

2.4

Odporność na ścieranie
(Klasa odporności ustalona w
dokumentacji
projektowej
lub przez Inżyniera)

GiH

2.5

Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

I

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

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa
Charakterystyczna
Każdy pojedynczy
wytrz.
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
3,5
> 2,8
1
2
5,0
> 4,0
3
6,0
> 4,8
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są
normalnej konserwacji
Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
szerokiej ściernej,
Böhmego,
odporwg zał. G normy
wg zał. H normy –
ności
– badanie
badanie alternatywne
podstawowe
1
Nie określa się
Nie określa się
3
≤ 23 mm
≤ 20000 mm3/5000 mm2
4
≤ 20 mm
≤ 18000 mm3/5000 mm2
d) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność,
e) 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),
f) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach użytkowania krawężnika jest zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu.
d) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i
odprysków,
e) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach
dwuwarstwowych
f) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
d) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien określić rodzaj tekstury,
e) tekstura powinna być porównana z próbkami
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3.3

Zabarwienie

J

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

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.4.3. Krawężnik kamienny
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 [7] w sposób
przedstawiony w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [7] (Uwaga: Klasy poszczególnych
parametrów powinny być ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera)
Lp.
1

2

3

Cecha

Norma

Dopuszczalne odchyłki, w mm
a) całkowitej szerokości i wysokości
– pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi
– pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną
– pomiędzy dwoma powierzchniami
obrabianymi
b) na skosach krawężników z fazą, w mm
– powierzchnie piłowane
– powierzchnie ciosane
– powierzchnie obrabiane
c) powierzchni czołowych krawężników
prostych, w mm
– prostoliniowość krawędzi równoległych do
powierzchni górnej
– prostoliniowość krawędzi prostopadłych do
powierzchni górnej, 3 mm od góry
– prostopadłość pomiędzy powierzchniami
górną i czołową, gdy tworzą one kąt prosty
– nierówności górnej powierzchni
– prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną
i powierzchnią tylną
d) promień krawężników łukowych z
powierzchnią
ciosaną lub obrabianą, w porównaniu z
powierzchnią po obróbce mechanicznej
e) nierówności (wypukłości i wklęsłości)
powierzchni czołowej, w mm
– ciosanej
– z grubą fakturą
– z drobną fakturą

Wymagania

PN-EN
1343,

Szerokość

zał. A [7]

± 10
±5
±3

Wysokość
Klasa 1
± 30
± 30
± 10

Klasa 2
± 20
± 20
± 10

Klasa 1
±5
± 15
±5

Klasa 2
±2
± 15
±5

ciosane

obrabiane

±6

±3

±6

±3

±10

±7

± 10

±5

wszystkie krawężniki ± 5
2% wartości zadeklarowanej

+ 10,
+ 5,
+ 3,

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie, przy
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach
szczególnych zastosowań – norma dopuszcza
inne rodzaje badań)
Wytrzymałość na zginanie, w MPa, powinna być
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla
zastosowań na:
– obszarach ruchu pieszego i rowerowego
– obszarach dostępnych dla lekkich pojazdów i
motocykli i sporadycznie dla samochodów;
wjazd do garaży
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PN-EN
12371 [8]

PN-EN
12372 [9],
PN-EN
1343, zał. B
[7]

– 15
– 10
– 3

Odporne (≤ 20% zmiany
wytrzymałości na zginanie)

Zalecone minimalne
niszczące, w kN
3,5
6,0

obciążenie
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– terenach spacerowych, placach targowych,
sporadycznie użytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia
– obszarach ruchu pieszego często używanych
przez samochody ciężarowe
– drogach i ulicach, stacjach benzynowych

4

Wygląd

9,0

14,0
25,0

PN-EN 1343
[7]

1. Próbka odniesienia powinna pokazywać wygląd gotowego wyrobu
oraz dawać przybliżone pojęcie w
odniesieniu do barwy, wzoru użylenia, struktury i wykończenia
powierzchni
2. Nasiąkliwość (w % masy), badana
wg PN-EN 13755 [12], powinna być
zadeklarowana przez producenta (np.
0,5÷3,0%)
3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [10], powinien być dostarczony przez producenta
4. Chemiczna obróbka powierzchni
– stwierdzenie producenta/dostawcy
czy wyrób był jej poddany i jaki był
rodzaj obróbki

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów,
odmian i wielkości.
Krawężniki należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkładkach drewnianych.
Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2
m.
2.5. Beton na ławę
Do wykonania ław pod ściek i krawężnik można stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206-1 [3].
2.6. Materiały na podsypkę oraz do wypełnienia spoin i szczelin w ścieku i krawężnikach
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242
[11], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody odpowiadającej
wymaganiom PN-EN 1008 [4],
b) do wypełniania spoin
− zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania wg pktu a),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm
PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2 [14],
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pktu a) 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
– wibratory do betonu,
– zagęszczarki wibracyjne płytowe zwykłe oraz z wykładziną elastomerową do zagęszczania powierzchni ścieku z
betonowych kostek brukowych,
– ubijaki ręczne,
– sprzęt do wypełniania szczelin dylatacyjnych,
– sprzęt drobny.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach, zabezpieczone przed przemieszczaniem się i
uszkodzeniem.
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, rzędami, długością w kierunku
jazdy środka transportowego. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem
w czasie transportu.
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.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można przewozić dowolnymi środkami
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
6. roboty przygotowawcze,
7. wykonanie ławy,
8. ustawienie krawężnika,
9. ułożenie ścieku,
10. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
–
–
–
–

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację robót,
ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
usunąć przeszkody,
zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia robót.
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5.4. Wykonanie ławy
Wykop pod ławę powinien odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Ławę betonową należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany
warstwami. Beton powinien odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.5. Co 50 m należy stosować w
ławie szczeliny dylatacyjne, wypełnione zalewami określonymi w punkcie 2.6 c).
5.5. Ustawienie 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.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej, określonej
w punkcie 2.6 a) grubości określonej w dokumentacji projektowej (np. od 3 do 5 cm po zagęszczeniu).
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową, określoną w punkcie 2.6 b). Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury, co 50 m nad szczeliną dylatacyjną ławy, należy
szczelinę wypełnić zalewą określoną w punkcie 2.6 c).
5.6. Ułożenie ścieku
Przed ułożeniem ścieku należy krawędź jezdni posmarować asfaltową masą zalewową grubości 1÷2 cm.
Ściek układa się na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej, odpowiadającej
wymaganiom punktu 2.6 a). Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubość podsypki powinna
wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od przyjętej grubości podsypki nie powinny przekraczać
± 1 cm. Podsypkę rozściela się i zagęszcza się zagęszczarkami wibracyjnymi.
Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie robót jeśli w ciągu dnia temperatura
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Układanie kostek w ścieku powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm
wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Ubicie kostek należy
przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Elementy ścieku położone obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. kratek ściekowych) powinny
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po
ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.6 b).
Szczeliny dylatacyjne szerokości co najmniej 8 mm powinny być wykonane w odległościach zgodnych z
dokumentacją projektową lub ST. Szczeliny powinny być wypełnione trwale zalewami określonymi w punkcie 2.6
c).
Chcąc ograniczyć okres wykonywania robót, można używać cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej
do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową.
Po wypełnieniu spoin zaprawą, powierzchnię ścieku należy starannie oczyścić.
5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 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 (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 prefabrykowanych.
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 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

1

Lokalizacja i zgodność granic terenu
robót z dokumentacją projektową

1 raz

Wg pktu 5 i dokumentacji
projektowej

2

Roboty przygotowawcze

1 raz

Wg pktu 5.3

3

Wykonanie ławy betonowej

Ocena ciągła

Wg pktu 5.4

4

Ustawienie krawężników

Jw.

Wg pktu 5.5

5

Ułożenie ścieku

Jw.

Wg pktu 5.6

6

Wykonanie robót wykończeniowych

Ocena ciągła

Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementów ścieku
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać w sposób podany w punktach 6.5, 6.6 i
6.7 poszczególne elementy robót.
6.5. Sprawdzenie wykonania ławy
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o
± 1 cm na każde 100
m ławy,
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,
− szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową
łatą.
6.6. Sprawdzenie ustawienia krawężnika
Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają:
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m ustawionego
krawężnika,
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ustawionego
krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż
1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a
przyłożoną czterometrową łatą,
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest
całkowite wypełnienie badanej spoiny,
e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1
cm.
6.7. Sprawdzenie wykonania ścieku z betonowej kostki brukowej
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
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a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde
100 m wykonanego
ścieku,
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która
może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykop pod ławę,
wykonana ława,
wykonane podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
oraz niniejszej ST.

−
−
−

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ścieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie koryta pod ściek,
wykonanie ławy betonowej,
wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
ustawienie krawężników z zalaniem spoin,
wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzętu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
2.

PN-EN 197-1

3.

PN-EN 206-1

4.

PN-EN 1008

5.
6.
7.

PN-EN 1338
PN-EN 1340
PN-EN 1343

8.

PN-EN 12371

9.

PN-EN 12372

10.

PN-EN 12407

11.

PN-EN 13242

12.

PN-EN 13755

13.

PN-EN 14188-1

14.

PN-EN 14188-2

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność (W okresie przejściowym można stosować PNB-06250:1988 Beton zwykły)
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu
Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych
nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań
Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie
mrozoodporności
Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie
wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej
Metody badań kamienia naturalnego – Badania
petrograficzne
Kruszywa dla 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-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie
nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na gorąco
Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na zimno
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11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
STOSOWANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg)
1.1. Zastosowanie ścieków ulicznych
Ścieki uliczne stosuje się jako standardowe rozwiązanie odwodnienia szczelnych nawierzchni dróg na
obszarach zabudowanych, przy czym:
– w przekrojach ulicznych lokalizuje się je przy krawędzi jezdni jako ścieki przykrawężnikowe,
– na placach postojowych lokalizuje się je przy zewnętrznej ich krawędzi jako ścieki przykrawężnikowe lub z
dala od tej krawędzi jako ścieki nawierzchniowe (międzyjezdniowe).
1.2. Konstrukcja ścieków przykrawężnikowych i międzyjezdniowych
Ścieki przykrawężnikowe wykonuje się z materiału nienasiąkliwego w kształcie:
trójkątnym, jako przedłużenie jezdni do krawężnika; obliczeniową szerokość ścieku przyjmuje się wtedy jako
równą 50,0 cm,
korytkowym; zagłębienie nie powinno być głębsze niż 5,0 cm i szersze niż 30,0 cm.
Ścieki nawierzchniowe (międzyjezdniowe) wykonuje się z materiału nienasiąkliwego w kształcie:
trójkątnym na koszowym załamaniu spadku nawierzchni; obliczeniową szerokość ścieku przyjmuje się wtedy
jako równą 100,0 cm,
korytkowym; zagłębienie nie powinno być głębsze niż 3,0 cm i szersze niż 50,0 cm.

a)
b)
a)
b)

1.3. Zasady eksploatacyjne ścieków
Ścieki powinny być wykonane z materiałów nieprzesiąkliwych na podbudowie zapewniającej trwałość
konstrukcji w przypadku najazdu kołami pojazdów.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny dna ścieku wynosi 0,2%.
Woda płynąca ściekami nie powinna mieć poziomu wyższego od jego najniższej górnej krawędzi.

ZAŁĄCZNIK 2
PRZYKŁADY KRAWĘŻNIKÓW TYPU ULICZNEGO

Rys. 2.1. Krawężnik betonowy typu ulicznego

Wymiary krawężników, cm
Lp.

1
2

Wysokość
krawężnika
h
30
30

Szerokość
krawężnika
b
20
15

Długość
krawężnika
l
100
100

Szerokość
skosu
c
min. 3
max. 7

50

Wysokość
skosu
d
min. 12
max. 15
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Rys. 2.2. Krawężnik kamienny typu ulicznego

Wymiary krawężnika
Lp.

Oznaczenie

1
2
3
4
5

Wysokość, h
Szerokość, b
Szer. skosu, c
Wys. skosu, d
Długość, l

Wymiar,
cm
35
20
4
15
50

ZAŁĄCZNIK 3
PRZYKŁADY ŚCIEKÓW ULICZNYCH PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

Rys. 3.1. Ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów betonowej kostki brukowej

Oznaczenia:
1. Krawężnik
2. Betonowa kostka brukowa
10 × 8 × 20 cm
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4. Ława z betonu klasy
C 12/15

Wymiary uzupełniające (a, b, c)
Typ krawężnika
materiał
betonowy
kamienny

Alternatywne wymiary
uzupełniające, cm

wymiary, cm

a

b

c

20 × 30
15 × 30
20 × 35

27
22
32

20
15
20

15
10
15
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Rys. 3.2. Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

Oznaczenia i wymiary
uzupełniające – według
rys. 3.1

ZAŁĄCZNIK 4
PRZYKŁADY ŚCIEKÓW ULICZNYCH MIĘDZYJEZDNIOWYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Rys. 4.1. Ściek międzyjezdniowy z czterech rzędów betonowej kostki brukowej

Oznaczenia:
1. Betonowa kostka brukowa
10 × 8 × 20 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. Ława z betonu klasy
C 12/15

Rys. 4.2. Ściek międzyjezdniowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

Oznaczenia
– według rys. 4.1
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni przydrożnej w ramach remontu ul. Szatkowników
w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Zieleń przydrożna - rośliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokół i na wszystkich elementach
infrastruktury drogowej.
1.4.2. Ziemia rodzima (gleba, grunt rodzimy) – wierzchnia warstwa gruntu, pochodząca z terenu przeznaczonego do
budowy drogi.
1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.4. Ziemia kompostowa (ziemia roślinna, ziemia ogrodnicza) ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe
o dużym udziale czynnej próchnicy wyprodukowana najczęściej z przekompostowanych różnego rodzaju odpadów
roślinnych.
1.4.5. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrównaniem i dogęszczeniem.
1.4.6. Ściółkowanie (mulczowanie) – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia
erozji wodnej i wietrznej.
1.4.7. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, pnączy, bylin, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.8. System korzeniowy – podziemna część rośliny.
1.4.9. Bryła korzeniowa – bryła ziemi z częścią systemu korzeniowego uformowanego przez szkółkowanie.
1.4.10. Drzewo – wieloletnia zdrewniała roślina posiadająca jeden lub więcej pni, które na pewnej wysokości
rozgałęziają się w koronę.
1.4.11. Krzew – wieloletnia, wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika z krótkim pędem
głównym (do 10 cm od szyjki korzeniowej), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.
1.4.12. Forma naturalna - forma roślin zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku; w przypadku drzew
z wyraźnie wykształconym przewodnikiem.
1.4.13. Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraźnie uformowanym pniem i koroną.
1.4.14. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości (minimum 3 rozgałęziające się pędy, ew. 2 dla gatunków
słabo krzewiących się).
1.4.15. Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
1.4.16. Pień – nierozgałęziona dolna część przewodnika pomiędzy powierzchnią ziemi a początkiem korony.
1.4.17. Korona – zespół konarów i gałęzi przybierający różne kształty w sposób naturalny, uzależniony od gatunku
i odmiany. Wyróżniamy korony koliste, jajowate, stożkowate, kolumnowe lub formowane – szpalerowe, dachowe,
kuliste.
1.4.18. Szkółkowanie – przesadzanie roślin w trakcie produkcji mające na celu rozwinięcie przez nie zwartego
systemu korzeniowego zapewniającego korzystne warunki przyjęcia się rośliny po posadzeniu na miejscu stałym.
1.4.19. Soliter – krzew lub drzewo szkółkowane co najmniej 3 razy w odpowiednio dużym rozstawie.
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna dla zapewnienia roślinom prawidłowego rozwoju musi zawierać odpowiednie składniki
mineralne, co najmniej 2% części organicznych, być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 5 cm oraz
obcych zanieczyszczeń [7].
W zależności od miejsca pozyskania, stawia się ziemi urodzajnej następujące wymagania ogólne:
− 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 (co określa rozporządzenie Ministra Środowiska w
sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi [8]).
Ziemia urodzajna powinna mieć następującą charakterystykę [6, 7]:
1) Optymalny skład granulometryczny:
a) frakcja ilasta – wielkość poniżej 0,002 mm – zawartość 12 – 18%,
b) frakcja pylasta – wielkość 0,002-0,05 mm – zawartość 20 – 30%,
c) frakcja piaszczysta – wielkość 0,05 -2,0 mm – zawartość 45 – 70%,
d) frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%.
2) Najkorzystniejszy skład objętościowy:
a) twarde cząstki – 45%,
b) wolne przestrzenie dla zmagazynowania wody- 25%
c) wolne przestrzenie dla powietrza – 25%.
3) Parametry fizyczne i chemiczne:
a) ciężar objętościowy – 1,3 – 1,6 Mg/m3,
b) zawartość materii organicznej – 2-5% (w stosunku C:N poniżej 30:1),
c) odczyn ph – 5,7 – 6,5,
d) zawartość minerałów na 100 g gleby – N 25-50 mg, P2O2 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg
e) zasolenie – poniżej 1 g/dm3.
Należy dokonać uzupełnienia składu ziemi urodzajnej pod przewidziane zasadzenia na podstawie zaleceń
uzyskanych w wyniku badań składu fizycznego i chemicznego próbek podłoża z ziemi rodzimej lub dostarczonej z
innego miejsca w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innego laboratorium mogącego się
wykazać wiarygodnymi referencjami.
2.3. Ziemia kompostowa
W celu uzupełnienia składu ziemi urodzajnej oraz do zaprawienia dołów pod nasadzenia należy stosować
ziemię kompostową o zadeklarowanych przez dostawcę właściwościach odpowiednich do przewidzianego
zastosowania i wymagań gatunkowych roślin. Wskazany odczyn pH to 6,0 – 7,5 dla roślin liściastych i poniżej 5,5
dla roślin iglastych.
2.4. Materiał roślinny
2.4.1. Wymagania ogólne dla materiału roślinnego
Materiał roślinny powinien być zgodny pod względem gatunku, z dokumentacją projektową i ST. Nie
powinien pochodzić z innego regionu przyrodniczego o odmiennym w stosunku do miejsca zastosowania okresie
wegetacyjnym i uwarunkowaniach klimatycznych.
2.5. Nasiona traw
Należy stosować mieszanki z nasion traw różnych gatunków dostarczane na miejsce robót w formie
gotowej. Przy doborze składu mieszanki należy uwzględnić warunki miejscowe, przeznaczenie oraz przewidziany
sposób pielęgnacji. Skład mieszanki podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy z nazwami co najmniej w
języku łacińskim, klasę, numer normy lub dokumentu odniesienia wg której została wyprodukowana, zdolność
kiełkowania (minimum 60%), a dane te powinny być zamieszczone na opakowaniu, etykiecie lub towarzyszącym
dokumencie.
Mieszanki traw powinny być chronione przed zawilgoceniem podczas transportu i przechowywania.

4

"Remont ulicy Szatkowników w Warszawie na odc. od ul. Czerwonych Beretów (Ziemskiego)
do ul. Cyrulików (pętla autobusowa)"
D-09.00.00 „ ZIELEŃ DROGOWA”
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu - NPK). Doboru mieszanki nawozów należy dokonać na podstawie zaleceń uzyskanych w wyniku
badań składu fizycznego i chemicznego próbek ziemi urodzajnej zgodnie z pkt 2.2.
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.7. Materiały zwiększające zdolność podłoża do gromadzenia wody i składników pokarmowych oraz
zapobiegające zachwaszczeniu
Do ściółkowania (mulczowania) zaleca się stosowanie przekompostowanych przez minimum 12 miesięcy:
zrębków drzewnych, trocin, włóknistego torfu, kory sosnowej, skoszonej trawy i liści.
W celu poprawy warunków wzrostu roślin w niekorzystnym środowisku wynikającym z podwyższonych
temperatur, zasolenia gleby, zanieczyszczenia metalami ciężkimi i związkami ropopochodnymi można stosować
preparaty mikoryzowe (w celu zaszczepienia grzybni współżyjącej z systemem korzeniowym) oraz hydrożele
(polimery wiążące wodę i zapewniające wilgotność gleby pomiędzy opadami lub nawadnianiem). Dodatki te należy
stosować zgodnie z zaleceniami producentów.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu z ew. dostosowaniem do zakresu i rodzaju robót:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− siewników,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
− cystern na wodę wraz ze środkiem transportu, węży do zraszania i podlewania,
− ręcznych narzędzi ogrodniczych (łopaty, grabie, sekatory, nożyce, siekiery, młotki, drabiny)
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
Dopuszcza się dobór przez wykonawcę dowolnych środków transportu adekwatnych do wykonywanego
zadania pod warunkiem zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jakości przewożonych
towarów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

–
–
–
–
–
–
–

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń.
Roboty wstępne przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym, bez jego wymiany, obejmują:
skoszenie istniejącej roślinności,
usunięcie darniny,
przekopanie lub orkę na głębokość do 20 cm,
wykonanie niwelacji z uwzględnieniem przewidywanego rozłożenia ziemi urodzajnej w miejscach tego
wymagających,
zniszczenie ewentualnych chwastów z użyciem odpowiednich herbicydów,
wykonanie nawożenia i uzupełnienia składu ziemi rodzimej lub urodzajnej w celu doprowadzenie do stanu
zaleconego przez stację chemiczno-rolniczą zgodnie z pkt. 2.2. niniejszej ST,
rozłożenie ziemi urodzajnej, jej wyrównanie i zagęszczenie.
Wymagania przy zakładaniu trawników z wymianą gruntu rodzimego lub na powierzchniach po
rozbiórkach:
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–
–
–

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

teren powinien być obniżony w stosunku do poziomu docelowego o grubość przewidzianej warstwy ziemi
urodzajnej po zagęszczeniu (najczęściej o ok. 10 – 15 cm),
teren powinien być wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, wymieszana z kompostem i nawozami
mineralnymi, o ile jest to wymagane oraz starannie wyrównana.
Wymagania dotyczące podłoża trawników są następujące:
ziemia urodzajna musi spełniać zalecenia stacji chemiczno-rolniczej,
ziemia powinna być wolna od chwastów,
grubość warstwy ziemi urodzajnej po zagęszczeniu powinna wynosić minimum 10 cm,
zagęszczenie powinno być do takiego stanu, aby stopy dorosłego człowieka nie pozostawiały śladów,
krawężnik (obrzeże) powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem.
Wymagania dotyczące wysiewu traw:
przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siewu - najlepszy okres wiosenny od połowy kwietnia do połowy czerwca i od połowy sierpnia do połowy
września. Odstępstwa od tych terminów wymagają zgody Inżyniera,
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion – wykonywane przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, bądź pokrycie
warstwą 1 cm ziemi urodzajnej z ewentualnym dodatkiem hydrożelu, jeśli ST to przewiduje,
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,
w okresie do dwóch tygodni od siewu teren należy systematycznie zraszać,
w miejscach, gdzie trawy nie wzeszły należy dokonać siewu uzupełniającego.

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,
− 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.
5.3.6. 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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
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− ilości rozłożonej ziemi kompostowej lub kompostu i zastosowanych nawozów zgodnie z ustaleniami wg pkt.
2.2.,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− podlewania, zwłaszcza w pierwszym okresie po siewie,
− 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostek obmiarowych obejmują obejmuje wszystkie czynności określone w ST do końca okresu
gwarancyjnego, a w szczególności podane poniżej.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie ziemi kompostowej lub kompostu, nawożenie,
− dostarczenie mieszanki i siew traw wraz z czynnościami towarzyszącymi,
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne
1.
2.
3.

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi

10.2. Polskie normy
4.

PN-R-67026

Materiał sadzeniowy – Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień

10.3. Inne dokumenty
5.

6.
7.
8.

Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Wydanie III, Związek Szkółkarzy Polskich,
Warszawa 2018 [10], [Internet: https://zszp.pl/wp-content/uploads/2018/10/zalecenia2018.pdf,
dostęp 29.05.2019 ]
Zieleń przy ulicach, Agnieszka Szulc, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2013
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, Marian Głażewski i inni, WKŁ,
Warszawa 2010
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)
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D-10.01.05 REGULACJA
PIONOWA
STUDZIENEK
REWIZYJNYCH
KANALIZACYJNYCH, ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH, GAZOWYCH I STUDNI
TELETECHNICZNYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z regulacją pionową studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych
i studni teletechnicznych w ramach remontu ul. Szatkowników w Warszawie na odcinku od ul. Czerwonych
Beretów (Ziemskiego) do ul. Cyrulików (pętla autobusowa).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją
pionową studni kanalizacyjnych i teletechnicznych urządzeń podziemnych, zaworów wodociągowych i gazowych.
Rodzaj robót :
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych,
- regulacja pionowa studni teletechnicznych,
- regulacja zaworów gazowych,
- regulacja zaworów wodociągowych.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.4.
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej
eksploatacji kanału.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) – urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny ( wpust ściekowy studzienka ściekowa) – urządzenie do przejęcia wód opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
1.4.4. Właz studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka ściekowa – urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.
1.4.6.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania Robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt.2.
2.2.

Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych to:
− elementy deskowania,
− beton i jego składniki,
− elementy prefabrykowane,
− żwir, piasek, zaprawa cementowa.
3
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3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. Ponadto używany
sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
3.2.

Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
piły tarczowej,
młota pneumatycznego,
zagęszczarki wibracyjnej,
sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata , szablon itp.)

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00, Wymagania ogólne" pkt.4.
4.2.

Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do wykonania naprawy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.5.

5.2.

Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych i zaworów

Istniejące studzienki urządzeń podziemnych i zawory należy wyregulować wysokościowo tak, aby ich
rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warstwy ścieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te należy
wykonywać pod nadzorem właścicieli tych urządzeń podziemnych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów.
Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3.

Badania wykonywanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
- wygląd zewnętrzny wykonanej roboty w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, poprawność profilu
podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiający spływ wód
powierzchniowych.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt (szt.) wyregulowanej ew. naprawionej:
- studzienki telekomunikacyjnej,
- włazów kanałowych,
- kratek ściekowych i ulicznych,
- zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty rozbiórkowe,
- naprawa urządzeń.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST .
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw: studzienek telekomunikacyjnych, kratek ściekowych i
ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji,
− podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu,
− sporządzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urządzeń,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

11. Normy
1. BN-83/8836-02
2. PN-B-10735
3. PN-76/B-12037
4. PN-H-74051/01
5. PN-H-74051/00
6. PN-B-14501
7. PN-H-83104
8. PN-B-10729

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja
Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania .
Zaprawy budowlane zwykłe
Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
Studzienki kanalizacyjne .
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt ” Warszawa.
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