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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla
inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”. Specyfikacja techniczna
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla wymienionej inwestycji.
1.2. Zakres robót objętych STWiORB
Specyfikacja techniczna określa następujący zakres robót:
- roboty przygotowawcze,
- wytyczenie trasy drogi,
- wykonanie konstrukcji drogi i pobocza drogi,
- wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi,
- roboty końcowe.
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Kategorie dróg
Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi
w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowane przez
przedsiębiorców, itp. są drogami wewnętrznymi.
1.3.2. Elementy dróg
Pas drogowy - pas terenu, na którym znajdują się jezdnia z poboczami tworząca koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy,
ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i
skrzyżowaniach.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie
Pas ruchu - podłużny pas jezdni wystarczający dla ruchu jednej kolumny pojazdów wielośladowych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną i skarpami drogi.
Skrzyżowanie - przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg, łącznie z powierz3chniami utworzonymi przez takie przecięcia,
połączenia lub rozwidlenia.
Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, ciągu rowerowego lub pieszego, szlaku wędrówek zwierząt
dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową. Zalicza się tu: most, wiadukt, estakadę, kładkę, przepust.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt
dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi.
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.
a.
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
b.
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
c.
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
DPodbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
e.
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.
f.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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.
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.3.3. Klasyfikacja prac drogowych
Budowa drogi - wykonywanie nowej trasy drogowej.
Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych
istniejącej drogi, niewymagających zmiany pasa drogowego.
Remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż
użyte w stanie pierwotnym.
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Utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa
i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie
śliskości zimowej.
1.3.4. Elementy konstrukcji nawierzchni
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże i do
zapewnienia dogodnych warunków dla ruchu.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń i zapewniająca dogodne warunki do
ruchu pojazdów.
Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. W przypadkach wzmacniania
istniejącą nawierzchnię uważa się za podbudowę.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania lub do głębokości, na której występują
naprężenia równe 0,1 naprężeń istniejących
na styku podłoża z nawierzchnią.
Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża wykonana z gruntu lub materiału spełniającego wymagania dotyczące podłoża
nie wysadzinowego.
1.4. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe
1.4.1 Prace towarzyszące
- geodezyjne wytyczanie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- niezbędne uzgodnienia dodatkowe.
1.4.2. Roboty tymczasowe
- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy,
- inne roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
1.5. Informacje o Terenie Budowy
Teren budowy położony jest w powiecie Iławskim.
1.6. Ogólne zasady wykonania 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, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Osobą
odpowiedzialną w zakresie m. in. organizacji robót budowlanych będzie delegowany przez Wykonawcę Kierownik budowy/robót.
1.6.1. 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 dokumentację projektową i specyfikację techniczną. 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.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy.
1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora Nadzoru, który dokona, w tym pośrednio, odpowiednich zmian, uzupełnień lub poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w
STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 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 STWiORB i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty, elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Inspektora Nadzoru i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne.
1.6.5. Ochrona środowiska
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy 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 robót, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,
– środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 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 odpowiednią jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały, które w sposób trwały 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.
1.6.8. Ograniczenia obciążeń pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z
terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia od władz, co do nietypowo wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren robót, a w przypadku ich
dopuszczenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót, elementów w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.9. Warunki bezpieczeństwa pracy
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik budowy/robót, powinien sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających 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
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.6.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Sprawę zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy należy uzgodnić bezpośrednio z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z technologią wykonywania robót m.in. pobór energii elektrycznej, wody, wywóz
lub odprowadzenie ścieków.
1.6.11. Warunki dotyczące zabezpieczenia terenu robót
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy / robót w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę Umowy.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do daty zakończenia robót
(wydanie potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej roboty były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które są w jakiś sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
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działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.6.14. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej i niniejszej STWiORB oraz umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory
przepisów, które spełniać mają materiały, wytwornie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i
zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba,
że w umowie stwierdza się wyraźnie co innego. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 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 STWiORB 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.
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.
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 Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru/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 Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w STWiORB. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3. 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,
STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
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 STWiORB oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
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.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. 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. Inspektor Nadzoru
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru 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.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
a) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą (PN) lub Europejską Normą (EN)
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 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, Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. 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
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
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podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.8.2. Książka obmiarów
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.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
6.8.3. 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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 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 STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
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 Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) 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 wg p.8.1. a),
b) dokonuje Inspektor Nadzoru a wg p. 8.1. c), d) dokonuje Komisja odbioru wyznaczona przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB 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 Inspektor Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 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 STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót
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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 STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 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. 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 STWiORB
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.
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 Zamawiający

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej ramach zadania pn " Budowa drogi gminnej
– ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. 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.
1.3. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
2. MATERIAŁY
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
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
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. 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 Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru.
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 powinny132 być zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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.
5.2. 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 wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru.
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.
5.3. 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 5
cm. 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.
5.4. 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 Inspektora Nadzoru.
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.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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 5.3.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR 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 Inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. 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.

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z usunięciem drzew, krzewów i karpin w ramach zadania pn. " Budowa drogi gminnej – ul.
Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew, karpin i krzewów
obejmują:
• karczowanie drzew i krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją,
• usunięcie karpin po ściętych drzewach.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Do wykonywania robót związanych z usunięciem karpin, drzew i krzaków należy stosować:
• piły mechaniczne,
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
• karczowniki
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew i krzewów.
Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce należy wykonać łańcuchową piłą spalinową lub inną do
tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie.
Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu po wyciągniętym pniu, można wykonać
ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.
Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem odciętej części pnia wraz z korzeniami,
można wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Usunięcie drzew i krzewów
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
5.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami
Inżyniera.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z
terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
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Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być
całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą
Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta
warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.
5.3. Zakres wykonywanych prac
5.3.1. Usunięcie karpin za pomocą sprzętu mechanicznego jw.
5.3.2. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak, aby kontrolowany był kierunek przewrócenia
się odciętego drzewa.
5.3.3. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie pnia drzewa należy
wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.
5.3.4. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej na miejsce, gdzie zostaną odcięte gałęzie oraz odcięte drzewo
pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport.
5.3.5. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki transportu, którymi dysponuje
Wykonawca. Drewno i pozostałe materiały zostają własnością Wykonawcy z wyjątkiem drewna tartacznego.
5.3.6. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub mechanicznym odcięciu korzeni oraz
wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania
dołów.
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem karpin, drzew i krzewów z terenu budowy podlega wizualnej ocenie
Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. Drewno powinno być składowane w
miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru są:
a) w przypadku usunięcia karpin i drzew- sztuki,
b) w przypadku karczowania krzewów i poszycia – hektary lub m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania ścinki krzewów obejmuje:
- oznakowanie robót,
- wycinkę krzewów,
- karczowanie pni,
- odcięcie gałęzi od dłużyc.
Cena wykonania wywozu materiałów obejmuje:
- załadunek materiałów z wycinki i karczowania na środki transportu,
- wywóz na składowisko Wykonawcy z rozładunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą o odpadach.
Cena wykonania karczowania krzaków obejmuje:
- oznakowanie robót,
- karczowanie krzaków.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu do
całkowitej głębokości jego występowania, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych w ramach zadania pn. " Budowa
drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
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a) równiarki,
b) spycharki,
c) łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót
sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

d) koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór
środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inspektora Nadzoru,
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze
zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie kompletności usunięcia humusu do całkowitej głębokości jego występowania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane jeśli są zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na
odkład.

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach zadania pn. " Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:
− rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np.
7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
− rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stężeniami z desek (np.
3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek,
− przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub
płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,
− rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
− drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera,
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],
− rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera,
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− kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera.
.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
− spycharki,
− ładowarki,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− koparki.
4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-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, SST 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 SST lub przez Inżyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w STWiORB
D-05.03.11 „Recykling”.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:
− odkopania przepustu,
− ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów
zbrojeniowych i ich odgięciem,
− demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich
posortowania.
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 SST lub wskazane
przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST 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.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty
ziemne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-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),
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
− dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
− odsłonięcie ścieku,
− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
− ręczne wyjęcie 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 ogrodzeń:
− demontaż elementów ogrodzenia,
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
− demontaż elementów bariery lub poręczy,
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
− odkopanie i wydobycie słupków,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu:
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
− rozebranie elementów przepustu,
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
− uporządkowanie terenu rozbiórki.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-D-95017
2.
PN-D-96000
3.
PN-D-96002
4.
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.

D-01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIERTRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy napowietrznych linii
energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych niskiego,
średniego i wysokiego napięcia oraz napowietrznych i naziemnych stacji transformatorowych kolidujących z przebudową i budową
dróg.
1.4. Określenia podstawowe
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się
z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.
Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.
Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła.
Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu.
Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku wymagającym zwiększonego
bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8).
Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy użyciu dodatkowego przewodu
zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się
bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe.
Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym przekroju co przewód
zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy złączek.
Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie zapobiegające opadnięciu przewodu w
przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i
przelotowo-odciągowe.
Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z osprzętem umożliwiającym
przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby
wyposażony również w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego.
Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i
rozdział energii elektrycznej.
Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone są na słupach.
Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczenia, przy czym dostęp do tych
urządzeń jest możliwy tylko z tego pomieszczenia.
Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów poziomych dwóch lub kilku linii
elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.
Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony
drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego
przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w
STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Ustoje i fundamenty
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania
PN-80/B-03322 [25].
Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg
KRT-055 opracowanego przez BSPiE
„Energoprojekt” [43].
Tablica 1. Zalecane ustoje i fundamenty dla słupów linii napowietrznych
Typ ustoju ..............................................................................................................................................Słupy
lub fundamentu ............................................................................................................................... żelbetowe strunobetonowe
kratowe stalowe
U0 - U3 ......................................................................................................................................................... x x
Ub0 - Ub3 ..................................................................................................................................................... x
U85 x .............................................................................................................................................................
U150 ............................................................................................................................................................. x
B60 x ........................................................................................................................................................... x
B80 x .............................................................................................................................................................
B90 x ........................................................................................................................................................... x
B150 ............................................................................................................................................................. x
FB1 - FB18 .....................................................................................................................................................
x
FT2 - 5/B1 ......................................................................................................................................................
x
FT1 - 2/A1 ......................................................................................................................................................
x
FT2 - 3/A ........................................................................................................................................................
x
FT6 - 7/C1 ......................................................................................................................................................
x
FT6 - 7/D1 ......................................................................................................................................................
x
FG - 90/200.....................................................................................................................................................
x
FGD - 115/200 ................................................................................................................................................
x
FGD - 160/230 ................................................................................................................................................
x
FGD - 180/250 ................................................................................................................................................
x
FGD - 150/200-1 ............................................................................................................................................
x
FGD - 150/200-2 ............................................................................................................................................
x
SFGD - 200/250 .............................................................................................................................................
x
SFGD - 200/320 .............................................................................................................................................
x
SFGD - 230/250 .............................................................................................................................................
x
SFGD - 230/320 .............................................................................................................................................
x
SFGD - 230/320-1 ..........................................................................................................................................
x
SFGD - 230/320-2 ..........................................................................................................................................
x
Ustoje i fundamenty powinny być zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do
PN-75/E-05100 [5].
2.3. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych
przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały
dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń
zwiększonych.
Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100 [5].
Słupy żelbetowe
Słupy żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 [24] i mogą być stosowane do linii napowietrznych o napięciu
znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie następujących typów słupów: ŻN9/200, ŻN10/200, ŻN12/200 i ŻW14,5/350 wg
albumu BSiPE - „Energoprojekt” T-3808 [43].
Słupy strunobetonowe
Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 [24] i mogą być stosowane do linii napowietrznych o
napięciu znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie następujących typów słupów: E10,5/430, E10,5/1000, E12/250, E12/430,
E12/1000, E13,5/430, E13,5/1000, BSW12/350C i BSW14/350C wg albumu BSiPE - „Energoprojekt” T-3808 [43].
Słupy stalowe kratowe
Słupy stalowe kratowe powinny spełniać wymagania PN-84/B-03205 [23].
Tablica 2. Zalecane słupy stalowe dla linii napowietrznych
Nazwa serii ............................................................................................................................ Symbol albumu Napięcie znamionowe
LSN-K ................................................................................................................................... 15 - 30 kV
S52 i SW52 ...................................................................................................................................... KRT-059 110 kV
024 i 0S24 ........................................................................................................................................ KRT-036 110 kV
0L24KRT-061 .................................................................................................................................... 110 kV
B2 KRT-075 .................................................................................................................................... 110 kV
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H52 KRT-037 .................................................................................................................................... 220 kV
HL52 ................................................................................................................................................ KRT-062 220 kV
M52 KRT-039 .................................................................................................................................... 220 kV
ML52 ............................................................................................................................................... KRT-063 220 kV
Z52 i ZL52....................................................................................................................................... KRT-064 400 kV
Y52 KRT-073 .................................................................................................................................... 400 kV
Wymienione w tablicy 2 albumy typowych słupów stalowych zostały zaprojektowane przez BSiPE „Energoprojekt” [43] i
zatwierdzone przez Zjednoczenie Energetyki.
Poprzeczniki i trzony
Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru oraz
odpowiadać PN-76/E-05100 [5].
Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN74/E-04500 [3] lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A [41].
2.4. Osprzęt
Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400
[13].
O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną
nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E04500 [3].
Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do
przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z
przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji
elektrolitycznej.
Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.
2.5. Izolatory
Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny spełniać wymagania PN76/E-06308 [11].
Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym niższym niż 1 kV powinny spełniać wymagania
odpowiednich norm przedmiotowych.
Napięcie przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. W liniach o napięciu wyższym niż 1 kV
zaleca się stosować izolatory nieprzebijalne.
Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów izolatorów przy napięciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych
i łączeniowych - wg PN-81/E-05001 [4].
Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod napięciem a częścią uziemioną powinna być nie
mniejsza niż wg PN-79/E-06303 [10].
Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub odciągowo powinny mieć wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą
niż dwukrotne obciążenia obliczeniowe normalne.
Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać wymagania PN-88/E-06313 [12].
Tablica 3. Zalecane izolatory do linii napowietrznych
Typ izolatora................................................................................. Napięcie znamionowe linii napowietrznej Norma
N80, N95 ............................................................................................................................................. 0,4 kV PN-82/E-91000 [17]
NS80 .................................................................................................................................................... 0,4 kV PN-82/E-91036 [19]
S80/2 i S115/2 ..................................................................................................................................... 0,4 kV PN-82/E-91001 [18]
LWP8-20 .............................................................................................................................................. 15 kV PN-83/E-91040 [20]
LWP8-30 .............................................................................................................................................. 30 kV PN-83/E-91040 [20]
LP-60/5u ............................................................................................................................................... 15 kV PN-82/E-91059 [21]
LP-60/8u ............................................................................................................................................... 30 kV PN-82/E-91059 [21]
LP-75/17 .............................................................................................................................. 110 kV i 220 kV PN-82/E-91059 [21]
LP-75/31W .......................................................................................................................... 110 kV i 220 kV PN-82/E-91059 [21]
LPZ-75/27W ........................................................................................................................ 110 kV i 220 kV PN-82/E-91111 [22]
PS-160B.............................................................................................................................................. 400 kV
PS-210B.............................................................................................................................................. 400 kV
LG75/20s/1255 ................................................................................................................................... 400 kV
LG75/20s/1300 ................................................................................................................................... 400 kV
2.6. Przewody .................................................................................................................................................
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej
wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne.
Przewody robocze
Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe wielodrutowe (A1) wg PN-74/E-90082 [15], a w linii
napowietrznej powyżej 1 kV przewody stalowo-aluminiowe (AFL) wg PN-74/E-90083 [16].
Tablica 4. Zalecane przekroje przewodów roboczych
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Oznaczenie przewodu .......................................................................................... Przekrój przewodu w mm2
linii
A1 min. 25 ........................................................................................................................................ 0,4 kV
AFL6 ................................................................................................................................................... 35 - 70
AFL6 ................................................................................................................................................... 35 - 70
AFL6 ............................................................................................................................................... 120 i 240
AFL8 ........................................................................................................................................................ 525
AFL8 ........................................................................................................................................................ 525

Napięcie znamionowe
15 kV
30 kV
110 kV
220 kV
400 kV

Przewody odgromowe
Zaleca się stosowanie przewodów odgromowych w liniach napowietrznych o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400
kV wybudowanych na słupach stalowych kratowych.
Do ochrony odgromowej linii należy stosować przewody stalowo-aluminiowe wg PN-74/E-90083 [16].
Tablica 5. Zalecane przekroje przewodów odgromowych
Oznaczenie przewodu .......................................................................................... Przekrój przewodu w mm2 Napięcie znamionowe
linii
AFL1,7 ....................................................................................................................................................... 50 110 kV
AFL1,7 ....................................................................................................................................................... 70 110 - 400 kV
AFL1,7 ....................................................................................................................................................... 95 110 - 400 kV
AFL6 ........................................................................................................................................................ 120 110 - 400 kV
AFL6 ........................................................................................................................................................ 240 400 kV
2.7. Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [7] lub wydmuchowe wg PN-72/E06102 [8].
Tablica 6. Zalecane typy odgromników
Typ Napięcie znamionowe linii
OWS-18 ................................................................................................................................................ 15 kV
OWS-25 ................................................................................................................................................ 20 kV
OWS-37 ................................................................................................................................................ 30 kV
GZa-18/5 .............................................................................................................................................. 15 kV
GZa-25/5 .............................................................................................................................................. 20 kV
GZa-37/5 .............................................................................................................................................. 30 kV
GZa-0,66/2,5........................................................................................................................................ 0,4 kV
2.8. Odłączniki
Odłączniki w liniach napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny spełniać wymagania PN-83/E06107 [9].
Tablica 7. Zalecane typy odłączników
Typ Napięcie znamionowe linii
OUN IIIs-24/4 ...................................................................................................................................... 15 kV
ON IIIs-24/4 ......................................................................................................................................... 15 kV
ON3P-20 ............................................................................................................................................... 15 kV
ON3P-30 ............................................................................................................................................... 30 kV
ON3V-20 .............................................................................................................................................. 15 kV
2.9. Stacje transformatorowe
Stacje transformatorowe powinny spełniać wymagania zawarte w PBUE Rozdział III [36]. Zaleca się stosowanie stacji
transformatorowych typowych opracowanych przez BSiPE „Energoprojekt” - Poznań.
Tablica 8. Zalecane typy stacji transformatorowych
Typ stacji ............................................................................................Napięcie znamionowe linii zasilającej Symbol albumu
MSTw-20/630....................................................................................................................................... 15 kV T-3076
MSTt-20/630 ........................................................................................................................................ 15 kV T-3056/9A
MSTt-20/630 ........................................................................................................................................ 15 kV T-0569
STSa-30/100 ......................................................................................................................................... 30 kV T-1133/2
STSa-30/250 ......................................................................................................................................... 30 kV T-1073/2
STSa-20/100 ......................................................................................................................................... 15 kV T-1133/1
STSa-20/250 ......................................................................................................................................... 15 kV T-1073/1
STSb-20/250 ......................................................................................................................................... 15 kV T-4142
STSp-20/250 ......................................................................................................................................... 15 kV T-4206
2.10. Transformatory
Transformatory powinny spełniać wymagania PN-83/E-06040 [6].
Tablica 9. Zalecane typy transformatorów
Typ transformatora ......................................................................................................Napięcie znamionowe
TOHb-40 ..................................................................................................................... 15/0,4 kV i 30/0,4 kV
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TOHb-63 ..................................................................................................................... 15/0,4 kV i 30/0,4 kV
TAOb-100 ................................................................................................................... 15/0,4 kV i 30/0,4 kV
TAOb-160 ................................................................................................................... 15/0,4 kV i 30/0,4 kV
TAOb-250 ................................................................................................................... 15/0,4 kV i 30/0,4 kV
TAOB-400 ................................................................................................................... 15/0,4 kV i 30/0,4 kV
TAOb-630 ................................................................................................................... 15/0,4 kV i 30/0,4 kV
2.11. Cement
Do wykonania ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego
marki 35 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-30000 [31].
Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [34] i składowany w suchych
i zadaszonych pomieszczeniach.
2.12. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712 [30]. Zaleca się stosowanie kruszywa grubego o
marce nie niższej niż klasa betonu.
2.13. Żwir
Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 [35].
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu (według tablicy 10), gwarantujących właściwą jakość robót.
Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzętu
Nazwa .......................................................................................................................................................... a) b)
c)
d)
Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy Æ 800 mm/3 m ..................................................................... x x
x
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego .................................................................................... x
Pompa przeponowa spalinowa ....................................................................................................................... x
x
x
Prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t ........................................................................................ x
Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA ..................................................................................... x
Koparka jednonaczyniowa kołowa .................................................................................................................
x
Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa ............................................................................................................ x
x
Wibrator pogrążalny ..................................................................................................................................... x x
x
Beczkowóz ciągniony ................................................................................................................................... x x
x
Spawarka spalinowa ..................................................................................................................................... x x
x
x
Spalinowy pogrążacz uziomów .................................................................................................................... x x
x
x
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min.................................................................................
x
Wkrętak pneumatyczny ..................................................................................................................................
x
Prasa hydrauliczna z napędem spalinowym - 100 t ........................................................................................
x
Bęben hamulcowy 5-10 t ................................................................................................................................
x
Podnośnik montażowy hydrauliczny z napędem spalinowym - 100 t ............................................................
x
Ciągnik gąsiennicowy 100 KM ......................................................................................................................
x
Ciągnik kołowy 40-50 KM ........................................................................................................................... x x
do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,
do wykonania linii napowietrznej 15 lub 30 kV,
do wykonania linii napowietrznej 110, 220 lub 400 kV,
do wykonania napowietrznej stacji transformatorowej.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien wykazywać się
możliwością korzystania ze środków transportu wg tablicy 11.
Tablica 11. Wykaz środków transportu
Nazwa .......................................................................................................................................................... a) b)
c)
d)
Żuraw samochodowy.................................................................................................................................... x x
x
x
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Samochód skrzyniowy.................................................................................................................................. x x
Samochód specjalny z platformą i balkonem ............................................................................................... x
Przyczepa dłużycowa ................................................................................................................................... x
Przyczepa skrzyniowa .................................................................................................................................... x
Ciągnik siodłowy z naczepą ........................................................................................................................... x
Samochód dostawczy ................................................................................................................................... x

x

x

x
x
x

do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,
do wykonania linii napowietrznej 15 lub 30 kV,
do wykonania linii napowietrznej 110, 220 lub 400 kV,
do wykonania napowietrznej stacji transformatorowej.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. wykonanie robót
5.1. Przebudowa linii i stacji transformatorowych
Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie napowietrzne i stacje transformatorowe, które nie
spełniają wymagań PN-75/E-05100 [5] powinny być przebudowane.
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika tych obiektów. Warunki
te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej i zasilającej
stację transformatorową.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót, zawierający uzgodnione z
użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne linie elektroenergetyczne należy
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:
wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze od linii przebudowywanej,
wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną,
wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą,
zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Należy dążyć do tego, aby nowo budowane stacje transformatorowe były wybudowane przed zdemontowaniem stacji
kolizyjnych.
Przebudowę linii i stacji transformatorowych należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami
o bezpieczeństwie i higienie pracy [37].
5.2. Demontaż linii i stacji transformatorowych
Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych i stacji transformatorowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii i stacji w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały
zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym
Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. fundamenty), o ile
uzyska na to zgodę Inżyniera.
Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co
20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu,
do wskazanego przez niego miejsca.
5.3. Wykopy pod słupy i fundamenty
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy pod słupy i
fundamenty prefabrykowane wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.
Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050 [26].
5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych
Fundamenty prefabrykowane stalowych słupów linii napowietrznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu dla
konkretnych typów fundamentów.
Fundamenty powinny być ustawiane dźwigiem na 10 cm warstwie betonu B10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [28] lub
15 cm warstwie zagęszczonego żwiru z wykorzystaniem ram montażowych ustalających jednoznacznie ich wzajemne położenie.
Ramy montażowe powinny odpowiadać rodzajowi i serii słupów, dla których montowane są fundamenty.
Przed zasypaniem fundamentów należy sprawdzić poziom i rzędne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie płaszczyzny
kotew od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1000 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm.
Fundamenty usytuowane w środowiskach wód i gruntów agresywnych powinny być odpowiednio zabezpieczone w zależności od
rodzaju środowiska, w oparciu o załącznik do PN-75/E-05100 [5].
Fundamenty należy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20 cm.
5.5. Montaż słupów żelbetowych i strunobetonowych
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Słupy żelbetowe i strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od
warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe.
Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne części słupów
należy wypełniać zaprawą cementową, której skład i właściwości zaakceptuje Inżynier. W tym przypadku otwory pod słupy
powinny być wiercone.
Nie wolno stosować ww. metody dla posadowień słupów figurowych (rozkracznych, z podporą itp.), których ustoje pracują
na wyrywanie lub wciskanie.
Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym
spełniającym wymagania BN-78/6114-32 [33].
Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce” [40].
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.
5.6. Montaż słupów stalowych kratowych
Montaż słupów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Wytycznymi Ośrodka Transportu i Mechanizacji
Robót Sieciowych pt. „Technologia budowy linii napowietrznych”.
Zaleca się montowanie słupów w pozycji leżącej, a następnie stawianie ich na fundamentach metodą obrotową. W przypadku
braku miejsca dopuszcza się montaż wysokościowy.
Wszystkie konstrukcje słupów powinny posiadać połączenia śrubowe. Śruby do wysokości 3 m od poziomu gruntu powinny
być zabezpieczone przed umyślnym odkręceniem np. przez spawanie.
5.7. Montaż przewodów
Wymagania ogólne
Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość
złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu.
Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości.
Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu
przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne
lub odciągowe bezpieczne.
Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać:
dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu
1 lub 2 stopnia,
dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego - jeżeli przęsło podlega obostrzeniu
3 stopnia.
Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. Dopuszcza się
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu, ze
względu na możliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium.
Zabezpieczenie przewodów od drgań należy wykonywać w liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym przez
stosowanie urządzeń tłumiących.
Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego należy stosować:
na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy
różnica naciągów jest nieznaczna,
na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega sile naciągu lub gdy naciąg jest nieznaczny.
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuż przewodu, mogącej
grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby
umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do skutków powstałej siły.
Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu przewodów w przęsłach są
niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 90% siły zrywającej przewód.
Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej może być przelotowe lub odciągowe. Wybór sposobu
zawieszenia powinien być zależny od wytrzymałości konstrukcji wsporczej.
Odległość przewodów od powierzchni ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod napięciem, przy
największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz
obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić:
dla linii do 1 kV .............................................................................................................................................- 5,00 m,
dla linii 15 kV ................................................................................................................................................- 5,10 m,
dla linii 30 kV ................................................................................................................................................- 5,20 m,
dla linii 110 kV ..............................................................................................................................................- 5,74 m,
dla linii 220 kV ..............................................................................................................................................- 6,47 m,
dla linii 400 kV ..............................................................................................................................................- 7,67 m.
5.8. Obostrzenia
W zależności od ważności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyżuje się lub do którego się zbliża, w
odcinkach linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia.
Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich
mocowania wg warunków podanych w p. 5.8.1 - 5.8.5.
Słupy
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzeń.
Przy obostrzeniu 2 stopnia należy stosować słupy skrzyżowaniowe, odporowe, odporowo-narożne lub krańcowe.
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Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych wewnątrz odcinka
skrzyżowania, również słupy jak dla linii bez obostrzeń.
Przewody
Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-90082 [15] i AFL wg PN-74/E-90083 [16] o
przekroju mniejszym niż 25 mm2. Ponadto zabrania się łączenia przewodów i odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym.
Przy obostrzeniu 3 stopnia należy podczas montażu stosować naprężenia zmniejszone.
Izolatory
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń.
Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów - w przypadku izolatorów stojących,
dwu- lub trójrzędowych łańcuchów - w przypadku izolatorów wiszących.
Zawieszenie przewodów
W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, należy stosować przewód zabezpieczający
przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia należy stosować przewód
zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciągowym szpulowym.
W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, należy stosować zawieszenie bezpieczne
przelotowe, odciągowe lub przelotowo-odciągowe.
Uchwycenie przewodu
Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania się w przęśle sąsiednim
mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością przewodu od obiektu.
5.9. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż
1 kV należy umieszczać w widocznym
miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501 [14].
Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. Tablice
numeracyjne na słupach linii o napięciu 110 kV i wyższym powinny oprócz numeru zawierać także symbol linii. W liniach
wielotorowych o napięciu wyższym niż 1 kV, na każdym słupie powinno być oznaczenie toru. Tablice informacyjne powinny być
wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.
5.10. Ochrona odgromowa
Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra
Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych [38].
5.11. Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu wyższym niż 1 kV podlegają:
słupy stalowe i betonowe ustawione w odległości mniejszej niż 20 m od granicy pasa drogowego publicznej drogi kołowej,
słupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odległości mniejszej niż 50 m
od zamieszkałych budynków,
uzbrojenia stalowe (trzony izolatorów stojących, wieszaki izolatorów wiszących, poprzeczniki stalowe) słupów drewnianych w
przypadku, gdy sąsiadują bezpośrednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jeżeli co najmniej jeden słup w tym odcinku
lub na jego krańcach jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z materiału przewodzącego.
Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w linii (np. urządzenia do
wyłączania odłączników słupowych, pomosty montażowe, korpusy żeliwne głowic słupowych), urządzenia oświetlenia
zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano zerowanie,
wymienione części należy zerować.
Nie należy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu sprężonego jako przewodów uziemiających. W słupach
żelbetowych z betonu niesprężonego można zbrojenie wykorzystywać jako przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości
elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego.
Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej [38].
5.12. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak prowadzić i wykonywać, aby nie
powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w
zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z drogą kołową w linii należy zastosować obostrzenia - wg tablicy 12.
Tablica 12. Stopień obostrzenia linii napowietrznych na skrzyżowaniu z drogą
Linia napowietrzna o napięciu znamionowym
Kategoria drogi .................................................................................................................................. do 1 kV
skrzyżowanie............................................................................................................................zbliżenie
zbliżenie
Droga ogólnodostępna gminna lub lokalna miejska ..................................................................................... 0
Droga ogólnodostępna krajowa lub wojewódzka ......................................................................................... 1
Droga ekspresowa lub autostrada ................................................................................................................. 1

wyższym niż 1 kV
skrzyżowanie
0
0
0

1
2
3

1
1
1

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny być
usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba że zarząd drogi wyrazi zgodę
na odstępstwo od tej zasady.
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W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie drogowym na
warunkach określonych w ustawie o drogach publicznych [42]:
na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcje wałów
przeciwpowodziowych, a w braku takiej możliwości - na krawędzi korony drogi,
na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi.
Na każde skrzyżowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane jest zezwolenie zarządu drogowego.
Należy tak wykonywać skrzyżowanie linii elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyżowania był nie mniejszy niż 45o, a
przęsła skrzyżowań z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami odporowymi, odporowo-narożnymi lun krańcowymi.
Przy skrzyżowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami kołowymi należy ustawić znak zakazu zatrzymywania się. Znak
powinien być ustawiony na poboczu drogi w odległości 20 m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-05100 [5].
Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod napięciem od powierzchni dróg publicznych, przy największym
zwisie normalnym, powinna wynosić:
dla linii do 1 kV ............................................................................................................................................- 6,00 m,
dla linii 15 kV ............................................................................................................................................- 7,10 m,
dla linii 30 kV ............................................................................................................................................- 7,20 m,
dla linii 110 kV ............................................................................................................................................- 7,74 m,
dla linii 220 kV ............................................................................................................................................- 8,47 m,
dla linii 400 kV ............................................................................................................................................- 9,67 m.
W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd drogowy może
zwiększyć minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi.
5.13. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami
Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z wiaduktami i mostami należy tak prowadzić i wykonywać, aby
zakładanie, istnienie i utrzymanie linii nie powodowało przeszkód w ruchu, utrzymaniu i obsłudze tych budowli.
Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzyżowania lub zbliżenia z mostami lub wiaduktami, wymaga akceptacji
zarządu drogowego, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [42].
Zabrania się prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Dopuszcza się prowadzenie linii nad tymi
obiektami tylko w przypadku wiaduktów i mostów istniejących, zachowując obostrzenia i odległości przewodów od powierzchni
jezdni jak dla dróg komunikacyjnych.
Przęsła linii przechodzące wzdłuż wiaduktów i mostów powinny mieć stopień obostrzenia taki, jak w przypadku zbliżenia z
drogą komunikacyjną.
5.14. Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny leśne i w pobliżu drzew
Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy
bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosić co najmniej:
dla linii do 1 kV ............................................................................................................................................- 1,00 m,
dla linii 15 kV ............................................................................................................................................- 2,60 m,
dla linii 30 kV ............................................................................................................................................- 2,70 m,
dla linii 110 kV ............................................................................................................................................- 3,24 m,
dla linii 220 kV ............................................................................................................................................- 3,97 m,
dla linii 400 kV ............................................................................................................................................- 5,17 m.
Odległości przewodów od koron drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z uwzględnieniem
5-letniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odległości te należy powiększyć co najmniej o 1 m w przypadku
zbliżenia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych podlegających przycinaniu, przy czym należy uwzględnić długość
narzędzi ogrodniczych.
Szerokość pasa wycinki (podlegającego orzeczeniu zmiany uprawy leśnej i dopuszczeniu do korzystania) S w m powinna być
obliczana wg wzoru:
............................................................................................................................................................... S = B + 2 (2,5 + )
w którym: ....................................................................... B - odległość między skrajnymi przewodami linii,
....................................................................................................... U - napięcie znamionowe linii, kV.
5.15. Stacje transformatorowe
Stacje transformatorowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, PBUE Rozdział III [36] i odpowiednimi dla
danej stacji typowymi albumami.
Napowietrzne stacje transformatorowe powinny być usytuowane w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa drogowego,
natomiast stacje transformatorowe typu miejskiego (budynek wolnostojący) powinny być usytuowane tak jak inne obiekty
budowlane, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [42].
Tablica 13. Najmniejsze odległości budynku stacji od zewnętrznej krawędzi jezdni
Rodzaj drogi ............................................................................................... Na terenie zabudowy miast i wsi Poza
terenem
zabudowy
Autostrada .............................................................................................................................................. 30 m 50 m
Droga ekspresowa .................................................................................................................................. 20 m 40 m
Droga ogólnodostępna:
krajowa
wojewódzka
gminna, lokalna miejska i zakładowa .............................................................................................................
10m
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8m
6m
25 m
20 m
15 m
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych linii
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiORB, SST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być
przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po
stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej
jakości.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty
stosowanych materiałów.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania fundamentów „na
mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się
ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja
i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową.
Fundamenty i ustoje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[25] i PN-73/B-06281 [29].
Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien
wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].
Słupy stalowe kratowe
Słupy stalowe kratowe po ich zmontowaniu i ustawieniu, powinny spełniać wymagania PN-77/B-06200 [27].
W trakcie montażu należy sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową i SST w zakresie:
zastosowania materiałów,
stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu,
dokładności wykonanych elementów,
kompletności elementów słupa,
prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia konstrukcji,
stanu i kompletności połączeń.
Słupy żelbetowe i strunobetonowe
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie:
lokalizacji,
kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu,
dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,
zgodności posadowienia z dokumentacją projektową.
Zawieszenie przewodów
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić
kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów.
Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo
podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartości tych naprężeń dla poszczególnych
rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST.
W liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym należy sprawdzić zabezpieczenia przed skutkami drgań mechanicznych
przewodów (wykonanie pętli tłumiących).
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Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi. Przewody nie
powinny być zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w
dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5].
Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN72/8932-01 [32].
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny
być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.
6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek
Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
7. obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie
budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji transformatorowej sztuka.
8. odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
projektową dokumentację powykonawczą,
geodezyjną dokumentację powykonawczą,
protokóły z dokonanych pomiarów,
protokóły odbioru robót zanikających,
ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.
9. podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii lub stacji transformatorowej,
podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii i stacji transformatorowych.
10. prZepisy związane
10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 ............................................................... Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia.
2. PN-84/E-02051 .................... Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie.
3. PN-74/E-04500Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
4. PN-81/E-05001Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia probiercze izolacji.
5. PN-75/E-05100 ............................. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
6. PN-83/E-06040 ...................................... Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania.
7. PN-81/E-06101 .............. Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania.
8. PN-72/E-06102 ......................................................... Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego.
9. PN-83/E-06107Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania
10. PN-79/E-06303Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych.
11. PN-76/E-06308Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania.
12. PN-88/E-06313Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej.
13. PN-78/E-06400 ........................... Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.
14. PN-88/E-08501 ............................................ Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
15. PN-74/E-90082 ...................................... Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe.
16. PN-74/E-90083 .........................Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe.
17. PN-82/E-91000Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania.
18. PN-82/E-91001Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napięciu znamionowym do
1000 V.
19. PN-82/E-91036Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące szklane o napięciu znamionowym
do
1000 V.
20. PN-83/E-91040 .............. Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP.
21. PN-82/E-91059Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące pionowe typu LP 60.
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22. PN-86/E-91111Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe długopniowe typu LPZ75/27W i
LPZ85/27W.
23. PN-84/B-03205Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
24. PN-87/B-03265Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
25. PN-80/B-03322Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
26. PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
27. PN-77/B-06200 ............................................. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
28. PN-88/B-06250 ............................................................................................................... Beton zwykły.
29. PN-73/B-06281 .................... Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
30. PN-86/B-06712 ................................................................................... Kruszywa mineralne do betonu.
31. PN-88/B-30000 ......................................................................................................Cement portlandzki.
32. BN-72/8932-01 ............................................................ Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
33. BN-78/6114-32 ........... Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny.
34. BN-88/6731-08 ......................................................................... Cement. Transport i przechowywanie.
35. BN-66/6774-01 ............................................... Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.
10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z
1969 r.
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud” Kraków.
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro
Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub Kraków.

D-01.03.02 PRZEBUDOWA KABLONWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kablowych
linii energetycznych przy przebudowie
i budowie dróg.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Ogólna specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca¬niu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie SWTiORBprzy zlecaniu robót na dro¬gach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych kolidujących z przebudową i
budową dróg.
1.4. Określenia podstawowe
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch
urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku
elektrycznego.
Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą
komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
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Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia
w warunkach zakłóceniowych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1]
i definicjami podanymi w SWTiORBD-M00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SWTiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera program zapewnienia
jakości (PZJ).
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SWTiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Kable
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z zakładem
energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować
następujące typy kabli:
YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV,
YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napięciu znamionowym od 1 do 30 kV,
YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych.
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE [24] oraz powinien spełniać wymagania skuteczności
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu [23].
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.
2.3. Mufy i głowice kablowe
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy
zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami metalowymi łączonych kabli.
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].
2.4. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalendrowanej z
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować
folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.6. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w
miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia
przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy PN-80/89205 [11].
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił
mechanicznych.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących
maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:
spawarki transformatorowej,
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zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,
ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Æ 15 cm,
wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t.,
zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących
środków transportu:
samochodu skrzyniowego,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewożenia kabli,
samochodu samowyładowczego,
ciągnika kołowego.
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. wykonanie robót
5.1. Przebudowa linii kablowych
Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, które nie spełniają
wymagań PN-76/E-05125 [2] powinny być przebudowane.
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii. Warunki te określają
ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający uzgodnione z
użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy przebudowywać zachowując
następującą kolejność robót:
wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż przebudowywana linia kablowa,
wyłączenie napięcia zasilającego tę linię,
wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą,
zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy [22].
5.2. Demontaż linii kablowej
Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SWTiORBi SST oraz
zaleceniami użytkownika tej linii.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy nie zostały
uszkodzone lub zniszczone.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym
Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na to zgodę
Inżyniera.
Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm
i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów pochodzących z
demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.
5.3. Rowy pod kable
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu
obliczamy ze wzoru:
S = nd + (n-1) a + 20 [cm]
gdzie: ......................................................................................................... n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach
i zbliżeniach
Skrzyżowanie ............................................................................ Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm
lub zbliżenie....................................................................................................... pionowa przy skrzyżowaniu pozioma
zbliżeniu
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Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
25
10
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju
25
mogą się stykać
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe
wyższe niż 1 kV..............................................................................................................................................
50
10
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu
50
10
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju50 25
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi .................................................................. 50 50
Kabli różnych użytkowników ..................................................................................................................... 50 50
Kabli z mufami sąsiednich kabli` ..................................................................................................................- 25
5.4. Układanie kabli
Ogólne wymagania
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń
znajdujących się na trasie budowanej linii.
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż
4 kg/m. Rolki powinny być ustawione
w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:
szczelne zalutowanie powłoki,
nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla
- wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie
źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie
duży, nie mniejszy niż:
25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o
izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie
żył nie przekraczających 4,
15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej oraz w
przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4.
Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać
na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w
gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co
najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01 [14].
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie
mniej niż:
70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli
ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie
mniej niż:
4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 15 do 40 kV,
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3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 1 do 10 kV,
1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym
1 kV.
Układanie kabli na słupach linii napowietrznych
Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i połączenie jego żył z
przewodami napowietrznymi.
Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica wewnętrzna rury
nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niż 50 mm.
Kabel na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości równej co najmniej
zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny być zaopatrzone w elastyczne
wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu.
Układanie kabli na wiaduktach i mostach
Na wiaduktach i mostach należy układać kable w sposób zapewniający:
nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej wiaduktu lub mostu,
łatwość układania, montażu, kontroli i napraw kabli,
ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją obiektu.
W miejscach przejścia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejścia kabli z konstrukcji nośnej na filary i przyczółki oraz w
miejscach przejścia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mieć zapasy długości uniemożliwiające wystąpienie w
kablu naprężeń rozciągających.
Nie powinno się łączyć kabli na wiaduktach i mostach.
5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego
napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.
5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w najwęższym
miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio
w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych
urządzeń podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm
Rodzaj urządzenia podziemnego ....................................................................... pionowa przy skrzyżowaniu pozioma
przy
zbliżeniu
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at
801) przy średnicy rurociągu do
250 mm i 1502) ........................................................................
50
Rurociągi z cieczami palnymi .................................................................................................. przy średnicy 100
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 atwiększej niż
250 mm 100
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at ........................................... BN-71/8976-31 [17]
Zbiorniki z płynami palnymi .................................................................................................................... 200 200
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) ..............................................................- 80
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały....................................................................................- 50
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych ................................................................. 50 50
dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
5.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu.
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą,
powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami
Rodzaj krzyżowanego obiektu.............................................................. Długość przepustu na skrzyżowaniu
Rurociąg ..................................................... średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm
z każdej strony
Droga o przekroju ulicznym z krawężnikamiszerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony
Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniającymiszerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej krawędzi
ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony
Droga w nasypieszerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi
nasypu
W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów należy ustalać
odpowiednio wg ww. wzorów.
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100
cm.
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.
STR. 31

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi
powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji
nawierzchni lub pogłębienie rowu).
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub
zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego
wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i
należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [25].
5.8. Wykonanie muf i głowic
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych.
Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych.
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla)
muf montowanych na poszczególnych kablach.
Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli.
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego w izolacji
tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały
izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego
izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic
samoutwardzalnych.
Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być wypełnione zalewą
izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o izolacji
papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być wypełnione zalewą
izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone
bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą wykonaną z materiałów niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02 [13],
połączonych zaprawą cementowo-wapienną wg PN-65/B-14503 [10] i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową.
5.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli
Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. Przewodność połączenia metalowych
powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia
aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki.
Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami muf
przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu
przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z
materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm2.
Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu
oddzielnych przewodów.
5.10. Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli
do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV.
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście
powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych.
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna
wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z
warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą
wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania dróg.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami,
uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
5.11. Ochrona przeciwporażeniowa
Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe kabli mogą być
bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą.
Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący linii
kablowej.
5.12. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18])
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.
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Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla,
znak użytkownika kabla,
znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
rok ułożenia kabla.
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu,
powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie
utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej
trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac rolnych i
stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SWTiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej..
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiORB, SST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być
przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po
stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej
jakości.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty
stosowanych materiałów.
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją
geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.
Kable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których
zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.
Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
głębokości zakopania kabla,
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległości folii ochronnej od kabla,
stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają
od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu
nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV,
50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].
Próba napięciowa izolacji
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Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji
linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub
wyprostowanym.
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej
żyły.
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze
o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],
wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach
o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 mA.
6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek
Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
7. obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SWTiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie
budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.
8. odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SWTiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
projektową dokumentację powykonawczą,
geodezyjną dokumentację powykonawczą,
protokóły z dokonanych pomiarów,
protokóły odbioru robót zanikających,
ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny.
9. podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SWTiORBD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej,
podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
10. prZepisy związane
10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 ................................................................. Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2. PN-76/E-05125 ...........Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania
i badania.
4. PN-76/E-90250Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40
kV.
5. PN-76/E-90251Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
6. PN-76/E-90300Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe
nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.
7. PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV.
8. PN-76/E-90304Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV.
9. PN-76/E-90306Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe powyżej 3,6/6 kV.
10. PN-65/B-14503 .................................................................Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11. PN-80/C-89205 ......................................................... Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-b0/H-74219 ....................... Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
13. BN-64/6791-02 ................................................................................................ Cegła budowlana pełna.
14. BN-72/8932-01 ............................................................ Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15. BN-68/6353-03 ..................... Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 ........................................... Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 ........Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych.
18. BN-73/3725-16 ........................................................... Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
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19. BN-74/3233-17 ...................................................... Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
20. E-16 .............................................................................................................................Zalewy kablowe.
10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

D-01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SWTiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SWTiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg w raamch zadania pn." Budowa drogi
gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. Zakres stosowania SWTiORB
Ogólna specyfikacja techniczna (SWTiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie SWTiORB przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SWTiORB
Roboty omówione w SWTiORB mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie
i przebudowie dróg publicznych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.
1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.
1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.
1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia ciągów kanalizacji
kablowej.
1.4.5. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w
zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.
1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia
wciągania, montażu i konserwacji kabli.
1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej.
1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej.
1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową.
1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic
kablowych.
1.4.11. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale telefoniczne między sobą
oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4.12. Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale telefoniczne w jednym mieście.
1.4.13. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.
1.4.14. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.15. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.4.16. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim.
1.4.17. Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym.
1.4.18. Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w jednym mieście.
1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego.
1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale międzymiastowe.
1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z centralą międzymiastową.
1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi stacjami wzmacniakowymi.
1.4.23. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów
kabla.
1.4.24. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.
1.4.25. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której
układa się kabel.
1.4.26. Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w obudowie.
1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie reaktancji pojemnościowej z
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reaktancją indukcyjną kabla.
1.4.28. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SWTiORB
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy
materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materiały budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN88/B-30000 [43].
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [50] i składowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04
[1].
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna
odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny,
np. grudek.
2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-88/B-06250 [3].
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed
wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym
poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.
2.3.2. Bloki betonowe płaskie
Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15 [5].
Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych.
2.4. Materiały gotowe
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać normie PN-80/C-89203
[6].
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem
sił mechanicznych.
2.4.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:
− wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44],
− ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45],
− wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46].
Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.4.3. Szafki kablowe
Budowane w ciągach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny być zgodne z normą BN-86/3223-16 [47].
Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.4.4. Skrzynki kablowe
Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą BN-80/3231-25 [14] i BN-80/323128 [15].
Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narażone na uszkodzenia mechaniczne.
2.4.5. Zespoły i skrzynie pupinizacyjne
Zespoły i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadać normie BN-79/3223-02 [48].
Skrzynie zespołów pupinizacyjnych powinny być przechowywane w pozycji normalnej pracy, zabezpieczone przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Zespoły pupinizacyjne luzem powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej, w
temperaturze od 0oC do 30 oC i wilgotności nie większej niż 80%.
2.4.6. Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się w uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.
Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 SWTiORB.
Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-76/D79353 [7] i zależą od średnicy kabla i jego powłoki.
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Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami i napisami:
− nazwą i znakiem fabrycznym producenta,
− strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego długość i ciężar oraz producent.
Stosuje się następujące typy kabli:
1) Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKMwX) wg PN-83/T90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13].
2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
papierowej i powłoce ołowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].
W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej wg
PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną
polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-90331 [12].
3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny być stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powłoce z tworzyw termoplastycznych
wg PN-83/T-90330 [13]. Ilość czwórek w tych kablach nie może przekroczyć 30.
4) Kable dalekosiężne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosiężnych należy stosować następujące kable:
5) dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej,
nieopancerzonej i opancerzonej z osłonami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-84/T-90342 [26],
6) dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej i o powłoce ołowianej, z osłonami ochronnymi
wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28],
7) dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i polistyrenowo-powietrznej, o powłoce
metalowej, z osłonami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30],
8) miejscowe z żyłami o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone z osłonami ochronnymi wg PN85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],
9) miejscowe z żyłami o izolacji i powłoce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone z osłonami ochronnymi wg
PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a także ekranowane o powłoce stalowej wg WT-84/K-187
[32],
10) dalekosiężne współosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powłokach ołowianych i aluminiowych, nieopancerzone i
opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-245.02 [34],
11) dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej,
odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/K-133 [36],
12) dalekosiężne z wiązkami czwórkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powłoce stalowej, z osłoną polietylenową wg WT84/K-186 [37].
Ustalenie typu kabla, ilości żył, rodzaju izolacji i osłony ze względu na przebudowę, a nie budowę linii kablowej należy
do odpowiedniego Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SWTiORB, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:
− ubijak spalinowy,
− żurawik hydrauliczny,
− sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna,
− wciągarka mechaniczna kabli,
− wciągarka ręczna kabli,
− miernik sprzężeń pojemnościowych,
− sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,
− megomierz,
− mostek kablowy,
− generator poziomu do 20 kHz,
− miernik poziomu do 20 kHz,
− przesłuchomierz,
− koparka jednonaczyniowa kołowa,
− urządzenie do przebić poziomych,
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− ciągnik balastowy,
− koparka na podwoziu gąsiennicowym,
− żuraw samochodowy 6 t,
− ciągnik siodłowy z naczepą,
− pługoukładacz kabli na ciągniku gąsiennicowym,
− ciągnik gąsiennicowy,
− miernik pojemności skutecznej,
− zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
− próbnik wytrzymałości izolacji,
− wzmacniacz heterodynowy,
− miernik oporności pozornej,
− poziomoskop,
− równoważnik nastawny,
− transformator symetryczny,
− wzmacniacz mocy,
− oscyloskopowy miernik sprzężeń.
4. transport
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SWTiORB, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiałów i elementów
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:
− samochód skrzyniowy,
− samochód samowyładowczy,
− samochód dostawczy,
− przyczepa dłużycowa,
− przyczepa do przewozu kabli,
− przyczepa niskopodwoziowa.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniają wymagań norm BN73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegają przebudowie.
Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii, który w sposób ogólny
określa sposób przebudowy.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować
zachowując następującą kolejność robót:
− wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca,
− wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy
poszczególnych obwodów linii,
− zdemontować kolizyjny odcinek linii.
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy [53].
Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone
i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym
Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska na to zgodę
Inżyniera.
Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu
terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.
Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.
5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.2. Lokalizacja kanalizacji
Wzdłuż dróg kanalizacja kablowa powinna być ułożona równolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgodą
zarządu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawą nr 60 Rady Ministrów [54].
5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych
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Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji:
na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
na załomach trasy - studnie narożne,
na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne,
przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe.
Długość przelotów między studniami
Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać:
a) 120 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych,
b) 150 m między studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur PCW,
c) 100 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub bloków betonowych,
d) 120 m między studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PCW,
e) 50 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i bloków betonowych,
f) 70 m między studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur PCW.
g) Głębokość ułożenia kanalizacji
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie była
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia
kanalizacji do 0,4 m jeśli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jeśli jest zbudowana z bloków betonowych.
5.1.1.5. Prostoliniowość przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą:
a) 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,
b) 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m,
c) 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m,
d) 10 cm przy przelotach między studniami od 75 do 100 m,
e) 12 cm przy przelotach między studniami od 100 do 120 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie przeszkód
terenowych.
W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy
od 6 m.
5.1.1.6. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór kablowych spadek można
zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.
5.1.1.7. Ciągi kanalizacji
5.1.1.8. Wymagania ogólne
Ilość otworów kanalizacji powinna być ustalona w uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
5.1.1.7.2.
Zestawy z bloków betonowych
Do zestawów kanalizacji z bloków betonowych należy stosować bloki betonowe wg BN-74/3233-15 [5].
5.1.1.7.3.
Zestawy z rur PCW
Do zestawów kanalizacji z rur PCW należy stosować rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o średnicy 120 mm
(110 mm) i grubościach ścianek nie mniejszych od
2 mm wg BN-80/C-89203 [6].
5.1.8. Roboty ziemne
5.1.9. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej.
5.1.8.2. Głębokość wykopów
Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji
wykopy powinny być odpowiednio głębsze.
5.1.8.3. Szerokość wykopów
Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4. Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [8].
Ściany wykopów powinny być pochyłe.
5.1.8.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami
pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co
najmniej
10 cm.
5.1.9. Układanie ciągów kanalizacji
5.1.10. Układanie bloków betonowych
Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki powinny być układane bez
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miejsce styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 mm,
powinny być polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm i grubości co najmniej 2 cm.
Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość obu bloków za pomocą sprawdzianu
wg BN-76/3238-13 [9].
5.1.9.2. Układanie rur PCW
Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzędem telekomunikacyjnym ilości
otworów w warstwach.
Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3
cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw,
ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.
5.1.10. Zasypywanie kanalizacji
5.1.11. Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych
Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni między ściankami
wykopu i bocznymi ściankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem.
Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania, a z kolei
warstwami rodzimego gruntu o grubości po około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi.
5.1.10.2.

Zasypywanie kanalizacji z rur PCW
Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia
nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.
5.1.11. Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach
Ciągi kanalizacji w konstrukcji żelbetowej mostów i wiaduktów powinny być budowane z bloków betonowych, rur PCW
lub rur stalowych.
5.1.12. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji
5.1.13. Trasa kanalizacji
Na skrzyżowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1
niniejszej SWTiORB i zlokalizowana pod kątem 90o do osi jezdni z dopuszczalną odchyłką 15o. Pod projektowanymi drogami
kanalizację teletechniczną należy układać w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejącymi metodą
poziomego wiercenia sprzętem dostępnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.1.12.2.
Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad
tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby
mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 niniejszej SWTiORB.
Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a
innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].
5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych
Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarów zgodnych z wymaganiami
normy BN-85/8984-01 [4].
Studnie kablowe należy stosować wg zasad:
a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworów magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworów magistralna,
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworów magistralna,
f) SKS - przed szafkami kablowymi.
5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpośrednio na budowie
Studnie bezpośrednio na budowie powinny być wykonywane zgodnie z normą BN-73/8984-05 [8] i typową dokumentacją
na nie.
5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatów
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (katalog).
5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.4.6 SWTiORB.
5.3.2. Pupinizacja kabli
Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w przebudowie należy zachować parametry
elektryczne pupinizowanych czwórek.
5.3.3. Układanie kabli w kanalizacji
Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:
a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno wciągać
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więcej niż:
1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,
2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,
3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji,
w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się krzyżować między sobą,
promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego
średnicy.
c) Układanie kabli w ziemi
Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi i równolegle do ciągów innych urządzeń
podziemnych.
Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno
wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości trasowej.
Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od 0,8 m. W miejscach
skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m.
Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od
0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej
od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni.

−
−
−
b)

5.3.5.

Zawieszanie kabli
Kable linii nadziemnych należy zawieszać na linkach nośnych lub drutach, zakończonych naprężnikami śrubowymi wg
BN-70/3233-05 [49].
Odległość między sąsiednimi haczykami zawieszonymi na lince nośnej lub drucie, powinna wynosić:
− 0,25 m - dla kabli o średnicy do 18 mm,
− 0,3 m - dla kabli o średnicy powyżej 18 mm.
Wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 3,5 m w odniesieniu do najniżej położonego punktu
kabla od powierzchni terenu.
5.3.6. Wprowadzenie kabli na słupy kablowe
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być zabezpieczony osłoną
ochronną lub rurą z PCW do wysokości 3 m w górę i 0,5 m w dół od powierzchni ziemi. Przy słupie powinien być ułożony zapas
kabla.
Wprowadzone na słup kable należy zakończyć głowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/323125 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].
5.3.7. Montaż kabli
Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-65/8984-11 [16]. Złącza na kablach
XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu [50].
5.3.8. Skrzyżowania i zbliżenia
5.3.9. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami
Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej
wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05 [8].
5.3.8.2. Skrzyżowania kabli ziemnych z rurociągami
Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony nad rurociągiem. Jeśli
odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], należy
stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania
od gabarytu rurociągu.
5.3.8.3. Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi
Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny być
wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].
5.3.8.4. Zbliżenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudową linii
elektroenergetycznych
Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być zgodne z PN-75/E05100 [19].
5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń
i obiektów
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane są w tablicy 5 normy BN76/8984-17 [17].
5.3.8.6. Skrzyżowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami
Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy skrzyżowaniu z drogami
powinna wynosić 5 m.
5.3.9. Ochrona linii kablowych
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5.3.10. Zabezpieczenie kabli od uszkodzeń mechanicznych
Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych przykrywami kablowymi w następujących
przypadkach:
a) na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony granicy zabudowy,
b) przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o odległościach mniejszych od 1,0 m na całej długości zbliżenia.
c) Zabezpieczenie kabli od wyładowań atmosferycznych
W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w skrzynkach kablowych na słupach
stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe.
5.3.9.3. Kontrola ciśnieniowa szczelności powłok kabli
W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli ciśnieniowej kabli wg BN-76/8984-26 [20].
Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable międzycentralowe i magistralne.
5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.3.11. Wymagania ogólne
Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach
kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą szablonów wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.10.2.

Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych wg
BN-72/3233-13 [22] z wyraźnie odciśniętymi numerami.
Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, powinno być
wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17 [23].
5.4. Telekomunikacyjne kable wewnątrzstrefowe i dalekosiężne
5.4.1. Uwagi ogólne
Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wewnątrzstrefowych (okręgowych) i dalekosiężnych (międzymiastowych) są
jednakowe i dlatego w dalszej części niniejszej SWTiORB nie rozróżnia się tego podziału.
5.4.2. Stosowane typy kabli
Typy kabli podaje się w punkcie 2.4.6.
5.4.3. Wybór trasy linii kablowej
5.4.4. Usytuowanie linii kablowej wzdłuż dróg
Trasa przebiegu linii kablowej wzdłuż dróg powinna być usytuowana poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1
m od jego granicy.
Na odcinkach dróg przechodzących przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajęte przez różne
obiekty nie pozwalające na dotrzymanie wymagań zbliżeń i skrzyżowań, dopuszcza się usytuowanie kabla odpowiednio w pasie
drogowym:
− w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpośrednio zabudowanych bez odcinków lub terenów zalewowo-bagnistych,
− poza koroną drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny zalesione lub zadrzewione,
− w koronie drogi na poboczu za zgodą zarządu drogi.
Odległość ułożonego kabla od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosić co najmniej 2
m licząc od lica pni drzew.
Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułożone, aby złącza kablowe i skrzynie pupinizacyjne były usytuowane w
miejscach zapewniających trwałe poziome ich położenie.
5.4.4. Dobór osłon złączowych i muf
Osłony złączowe i mufy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST oraz dostosowane do typu kabla, średnic
i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również warunków środowiskowych.
5.4.5.

Odcinki pupinizacyjne
Nominalna długość odcinka pupinizacyjnego powinna wynosić 1700 m ± 2%. Długość ta powinna być jednakowa dla
całej linii, z dopuszczalną różnicą między sąsiednimi odcinkami pupinizacyjnymi ± 10 m.
5.4.6. Układanie kabli w ziemi
5.4.7. Wymagania ogólne
Odcinki kabli mogą być układane ręcznie lub za pomocą maszyn. Zastosowana technologia układania kabli w ziemi
powinna zapewnić właściwe ułożenie kabli.
Kable w ziemi powinny być układane bez naprężeń z falowaniem 0,3% długości.
Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promień gięcia kabla nie może być mniejszy od:
− 20-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli współosiowych,
− 16-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z żyłami z izolacją polistyrenowo-powietrzną,
− 13-krotnej średnicy zewnętrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powłoką ołowianą.
5.4.6.2. Głębokość układania kabli
Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla ułożonego na dnie rowu powinna wynosić:
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− 1 m - dla kabli z torami współosiowymi oraz symetrycznymi dla systemów 60-krotnych
i wyższych,
− 0,8 m - dla pozostałych kabli symetrycznych.
5.4.6.3. Zapasy kabli
W czasie układania kabli należy pozostawić następujące zapasy kabli:
− w miejscach styku dwóch odcinków fabrykacyjnych; końcówki kabli dla wykonania złącza powinny zachodzić na siebie na
długość 1,5 m,
− przy złączach na kablach symetrycznych należy przewidzieć zapasy po 0,3 m z każdej strony złącza,
− przy złączach na kablach współosiowych należy przewidzieć zapasy po 0,5 m z każdej strony złącza,
− przy skrzyniach pupinizacyjnych należy przewidzieć ułożenie zapasów po 1,5 m z każdej strony skrzyni.
5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane wzdłużnie i poprzecznie:
− przebieg kabla,
− położenie złączy, skrzyń pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustów dla kabla oraz zapasów kabla.
Domiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych lub do słupków oznaczeniowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Należy stosować słupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN74/3233-17 [23].
5.4.7. Układanie kabli w kanalizacji kablowej
5.4.8. Odcinki instalacyjne
Odcinki instalacyjne kabli powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.4.8. Znakowanie kabli
Kable w studniach kablowych powinny być oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 [24] zawierającymi
numer kabla.
5.4.9. Skrzyżowania i zbliżenia
5.4.10. Wymagania ogólne
Przebieg linii kablowej powinien być wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urządzeniami była jak
najmniejsza.
Skrzyżowanie kabli z drogami powinno być pod kątem 90o z dopuszczalną odchyłką do 15o.
5.4.9.2. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami
Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach ochronnych stalowych,
betonowych lub grubościennych z PCW ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawędzie drogi. Przy
każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny być układane na głębokości:
− co najmniej 1,2 m od powierzchni dróg autostradowych,
− co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych,
− co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniającego.
W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla powinna wynosić co
najmniej:
− 1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,
− 1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowania kabla w koronie drogi,
− 0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.
5.4.9.3. Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami
Przy skrzyżowaniu z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad rurociągami w rurach ochronnych.
Długość rury powinna przekraczać o 1 m szerokość obrysu rurociągu z każdej jego strony. Dopuszcza się zabezpieczenie
kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].
Dopuszcza się również ułożenie kabla pod rurociągami, jeżeli górna powierzchnia jego ułożenia jest na głębokości
mniejszej niż 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien być ułożony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi
wg BN-79/8976-78 [39].
5.4.9.4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi powinny być
wykonane wg PN-76/E-05125 [18].
5.4.9.5. Skrzyżowania i zbliżenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi
Skrzyżowania i zbliżenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i
stacjami transformatorowymi powinny być wykonane wg PN-75/E-5100 [19].
5.4.10. Ochrona linii kablowych
5.4.11. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w
następujących przypadkach:
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granicą,
b) w miejscach ułożenia złączy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,
c) w miejscach położonych w odległości mniejszej niż 2 m do słupów linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a
także od drzew na terenie leśnym.
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Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
− ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze żółtym z napisem „Uwaga kabel” - w połowie głębokości ułożenia kabla,
− ułożenie nad kablem kształtek ceramicznych, przykryw betonowych lub żelbetowych wg BN-72/3233-12 [40] na 10 cm
warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.
5.4.10.2.
Ochrona kabli ziemnych przed wyładowaniami atmosferycznymi
Ochrona kabli ułożonych w ziemi przed wyładowaniami atmosferycznymi powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi
ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych o powłokach metalowych.
5.4.10.3.
Ochrona kabli przed korozją
Kable telekomunikacyjne powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji elektrochemicznej przez zastosowanie
ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].
5.4.10.4.

Ochrona ciśnieniowa linii kablowych
Wszystkie linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe powinny być szczelne, a więc ośrodki tych kabli powinny
być trwale zabezpieczone przed dostępem wilgoci za pomocą powłok kablowych. Linie kablowe powinny być poddane kontroli
ciśnieniowej z automatycznym dopełnieniem gazu wg BN-76/8984-26 [20].
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SWTiORB, SST i PZJ.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli urzędu
telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji.
6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
− trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
− przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,
− prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania skrzyżowań z obiektami,
− prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01 [4].
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
− tras kablowych,
− skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,
− ochrony linii kablowych,
− szczelności powłok,
− zabezpieczenia kabli przed korozją.
Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].
6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne
Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych polega na sprawdzeniu:
− montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny,
− wymiarów,
− materiałów,
− poprawności doboru średnic żył i pojemności jednostkowych,
− doboru osłon złączy i muf,
− długości odcinków pupinizacyjnych,
− głębokości ułożenia kabla w ziemi,
− wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii kablowej,
− montażu złączy kablowych,
− ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
− ochrony od wyładowań atmosferycznych,
− ochrony ciśnieniowej,
− wykonania środków ochrony przed korozją.
Ponadto należy przeprowadzić próby badania i pomiary elektryczne na zgodność z wymaganiami punktu 11 normy BN89/8984-18 [42].
6.5. Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli
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sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SWTiORB dały dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione
lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.
7. obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie
budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
8. odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
− aktualną powykonawczą dokumentację projektową,
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,
− protokóły z dokonanych pomiarów,
− protokóły odbioru robót zanikających,
− protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i teletransmisji.
9. podstawa płatności
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie
atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających.
Cena wykonania robót obejmuje:
− roboty przygotowawcze,
− dostarczenie i zmontowanie urządzeń,
− uruchomienie przebudowywanych urządzeń,
− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
− transport zdemontowanych materiałów,
− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,
− wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
4.
BN-85/8984-01
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5.
6.
7.
8.
9.

BN-74/3233-15
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

Bloki betonowe płaskie.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
Bębny kablowe.
Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania bloków
betonowych.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i
powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania.

10.

PN-85/T-90310

11.

PN-85/T-90311

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej, o
powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone.

12.

PN-85/T-90331

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną
polietylenową lub polwinitową.

13.

PN-83/T-90330

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

14.
15.
16.
17.
18.

BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125

Skrzynka kablowa 10/20.
Skrzynki kablowe 30-parowe.
Złącza lutowane. Wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

19.

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
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20.

BN-76/8984-26

Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych.
dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania.

21.

BN-73/3238-08

22.
23.

BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

24.

PN-84/T-90340

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania.

25.

PN-84/T-90341

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową.

26.

PN-84/T-90342

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej, opancerzone, w osłonach z
materiałów termoplastycznych.

27.

PN-84/T-90345

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania.

28.

PN-84/T-90347

29.

PN-87/T-90351

30.

PN-87/T-90352

31.

PN-83/T-90332

32.

WT-84/K-187

33.

WT-86/K-094.02

34.

WT-86/K-245.02

35.

WT-80/K-132

36.

WT-80/K-133

37.

WT-84/K-186

38.
39.
40.
41.

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78
BN-72/3233-72
PN-77/E-05030/00

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

49.
50.
51.

BN-70/3233-05
BN-88/6731-08
PN-84/T-90346

52.

PN-87/T-90350

i 01

System

z

automatycznym

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, opancerzone, z osłonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i
powłoce ołowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej
i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub
polwinitową.
Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną polietylenową.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi małowymiarowymi, o
powłoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi normalnowymiarowymi,
o powłoce metalowej, opancerzone, z osłonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej.
Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powłoce ołowianej.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej, ekranowane w powłoce stalowej, z osłoną polietylenową.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
Pustak kablowy.
Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona
metalowych części podziemnych.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów
pupinizacyjnych.
Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Telekomunikacyjne linie dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej. Ogólne
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wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
53. Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą
przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r.
54. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
55. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

D-01.03.07 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia
podziemnego , w ramach zadania pn." Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Zakres stosowania niniejszej STWIORB jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STWIORB D-.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.2.
1.3Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy i
zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych i energetycznych :
a) zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych
- przemieszczenie kabla telekomunikacyjnego i zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielna A 110 PS
- zabezpieczenie na czas robót słupa telekomunikacyjnego zlokalizowanego w zbliżeniu do strefy robót
b) w zakresie zabezpieczenia istniejących sieci elektrycznych
- zabezpieczenie istniejącego kabla rurą ochroną dwudzielna z tworzywa średnicy 110 mm A 110 PS z tymczasowym kanałem
obiegowym dla odwodnienia strefy robót
- zabezpieczenie na czas robót słupów energetycznych
Określenia podstawowe
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Rura ochronna – osłona rurowa przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi ,
Służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych , może być również z elementów dzielonych.
Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone
pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.
Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale telefoniczne
między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB
D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały do zabezpieczenia
kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami
2.2 Rury ochronne
Rury ochronne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich
powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) . Rury z
polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) są zgodne z normą PN-EN 50086-2-4:2002. Stosowane osłony rurowe dzielone do
zabezpieczeń istniejących kabli powinny posiadać parametry nie gorsze niż osłony rurowe dzielone typu A PS i mieć przekroje
zgodne z dokumentacją projektową. Ponieważ w zabezpieczeniach stosuje się różne elementy ( kolanka , rury) należy stosować
całe systemy elementów jednego producenta . Rury ochronne należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych i przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych. W projekcie zaleca
się zastosowanie rur Arot A110 PS .
2.3 Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii polietylenowej o grubości
co najmniej 0,3 [mm], która w temperaturze 20°C ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200% . Dla ochrony kabli o napięciu
znamionowym do 1 [kV] należy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone
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kable, lecz nie węższa niż 20 [cm]. Krawędź boczna folii powinna wystawać co najmniej 50 [mm] poza krawędź ułożonych kabli.
2.4 Palisada betonowa
- wg D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i dna cieków elementami prefabrykowanymi, brukowaniem, darniowaniem ,
humusowaniem .
2. Sprzęt
2.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
3. Transport
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4. Wykonanie robót
4.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Roboty ziemne w zbliżeniu do sieci uzbrojenia wykonywać ręcznie Roboty należy wykonać zgodnie wydanymi warunkami
uzgodnień , zaleceniami nadzoru ze strony właścicieli , z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i
higienie pracy [53]. Należy przestrzegać kolejności technologicznej robót. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych należy
wykonać przed robotami drogowymi ( robotami ziemnymi i budowy konstrukcji nawierzchni). Przed przystąpieniem do robót
należy zawiadomić właścicieli sieci energetycznej i telekomunikacyjnej o zamiarze wykonania robót – zgodnie z warunkami
uzgodnień . Zabezpieczenie kable elektrycznego wykonać przed przystąpieniem do wykonywania kanału obejściowego , lecz po
jego wytyczeniu i wykonaniu przekopów kontrolnych . Przed przystąpieniem do właściwych robót należy pod nadzorem właścicieli
sieci wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju i przebiegu sieci Po wykonaniu przekopów
kontrolnych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację odsłoniętych sieci. Ilość przekopów kontrolnych zależy od zakresy robót,
zaleceń właścicieli sieci , ma umożliwić właściwe wykonanie robót zabezpieczających i zapewnić uniknięcie ryzyka uszkodzenia
istniejących sieci. Po inwentaryzacji miejsca przekopów należy zasypać zagęszczając grunt warstwami do uzyskanie wskaźnika
zagęszczenia Is ≥ 0,95.
4.2 Zabezpieczenie linii kablowych.
4.2.1. Zabezpieczenie kabla elektrycznego przy drodze gminnej nr 108209O
Należy ustalić z właścicielem czynnej sieci energetycznej nn termin i czas wyłączenia napięcia na czas robót .
Ponieważ projektowany kanał obiegowy dla odwodnienia strefy robót przy budowie przepustu przy drodze gminnej nr 108209O
krzyżuje się z istniejącą linią kablową elektryczną nn, dlatego przed wykonaniem kanału należy zabezpieczyć istniejący kabel
poprzez jego odkopanie i osłonięcie rurą ochroną dwudzielna z tworzywa średnicy 110 mm np. A PS 110 na długości minimum
6,0 m. W przypadku, gdyby głębokość ułożenia kabla kolidowała z przebiegiem kanału należy obniżyć kabel do głębokości 0,5 m
poniżej dna kanału obiegowego lub podwiesić rurę ochronną z kablem do krawędziaka drewnianego 1,0 m nad dnem kanału.
Długość odkopania kabla należy dostosować do sposobu zabezpieczenia tak, by wyeliminować załomy na przebiegu linii kablowej.
4.2.2. Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej przy drodze gminnej nr 108209O
W związku z poszerzeniem nasypu drogowego dla zamontowania bariery ochronnej stalowej przy drodze zachodzi konieczność
przemieszczenia odcinka linii kablowej telekomunikacyjnej tak by linia ta znalazła się poza poboczem . Ponieważ przemieszczenie
odbywa się w kierunku słupa telekomunikacyjnego następuje skrócenie trasy kabla . Przemieszczany kabel telekomunikacyjny
zostanie zabezpieczony rurami ochronnymi dwudzielnymi PEHD Arot A110 PS. Kolejno należy wykonać ręcznie wykop do
odsłonięcia kanalizacji teletechnicznej oraz poszerzyć wykop dla docelowej lokalizacji kanalizacji. Następnie przesunąć kabel w
nową lokalizację i zabezpieczyć go rurą ochronną
4.3 Roboty ziemne
Ponieważ prace dotyczą zabezpieczenia istniejących linii kablowych dlatego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z
zachowaniem szczególnej ostrożności tak by nie uszkodzić linii.
4.3.1 Miejsca zabezpieczenia linii kablowych
Miejsca zabezpieczenia linii kablowych należy wyznaczyć w oparciu o dokumentacje projektową, przekopy kontrolne i informacje
właściciela linii.
4.3.2 Głębokość wykopów
Głębokość wykopów powinna być dostosowana do rzeczywistej głębokości przebiegu kabli , wykop powinien być na pogłębiony
tak by było można założyć rury ochronne.
4.3.4 Szerokość wykopów
Szerokość wykopów podane są w normie ZN-96/TPS.A.-012 powinna być dostosowana do zakresu prac.
4.3.5 Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w pkt. 5.6 , 5.7 normy ZN-96/TPS.A.-012. Ściany
wykopów powinny być pochyłe.
4.3.6 Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Dno wykopu powinno być wyrównane zagęszczone tak by rury ochronne były podparte na całej długości, dno wykopów powinno
być wykonane ze spadkiem tak by zapewnić odwodnienie.
4.4 Układanie rur ochronnych na kablach.
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel . Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych
nie powinny opierać się o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione a kable zabezpieczone
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przed uszkodzeniem. Zaleca się wykonanie uszczelnień np pianką uszczelniającą . Materiał i sposób wykonania uszczelnienia
winien być zaakceptowany przez przedstawiciela właściciela sieci nadzorującego roboty i Inżyniera . Nie dopuszcza się, aby
połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych.
Zasypkę rur ochronnych wykonać z gruntu piaszczystego i zagęszczać jednocześnie z obu stron warstwami o grubości 20 cm do
uzyskania wskaźnika Is > 0,97 wg Proctora . Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania
4.5 Znakowanie kabli
Na całej długości odkopanych kabli należy ponownie ułożyć folię zabezpieczającą kable przed uszkodzeniem. Należy stosować
folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 [cm]. Krawędź
boczna folii powinna wystawać co najmniej 50 [mm] poza krawędź ułożonych kabli.
4.6 Wykonanie palisady wokół słupa telekomunikacyjnego
W związku z poszerzeniem nasypu drogi wewnętrznej wokół słupa telekomunikacyjnego zlokalizowanego po lewej stronie na
dojeździe od strony drogi wojewódzkiej projektuje się wykonanie obramowania z palisady betonowej osadzonej w gruncie na
warstwie zaprawy plastycznej
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót Materiały stosowane do robót winny być dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowiązującymi przepisami . Materiały posiadające deklarację zgodności producenta stwierdzającą ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i
przedstawiciela właściciela sieci o założonej jakości.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty dopuszczające materiały do obrotu
zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Na żądanie Inżyniera, należy dokonać
testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy
przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1 Rury ochronne
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których
zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.
6.3.2 Układanie rur ochronnych
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary:
•
głębokości zakopania kabla w rurze ochronnej ,
•
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
•
stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary należy wykonywać dla każdego zabezpieczanego kabla, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają
od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek
Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Obmiaru robót dokonać w
oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla :
- m ( metr ) - dla ułożonej rury ochronnej dla poszczególnych sieci
- m ( metr ) - dla zabezpieczenia rurami dwudzielnymi kabla nn z przesunięciem w nową lokalizacje
- m ( metr ) - wykonania palisady betonowej
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- aktualną projektową dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów,
- protokoły odbioru robót zanikających,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
1) dla ułożonego 1 [m] metra zabezpieczenie rurami dwudzielnymi sieci telekomunikacyjnej z przesunięciem w
nową lokalizacje
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- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup materiałów i transport w miejsce wbudowania ,
- przekopy kontrolne
- odkopanie kabla
- poszerzenie wykopu dla przesunięcia kabla w nową lokalizację
- założenie rury ochronnej z uszczelnieniem końcówek,
- wykonanie pomiarów powykonawczych i określonych w STWiORB
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem
- nadzór właściciela zabezpieczanej sieci
2) dla ułożonego 1 [m] metra zabezpieczenia rurami dwudzielnymi kabla nn
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup materiałów i transport w miejsce wbudowania ,
- przekopy kontrolne
- ew. odłączenie i przyłączenie kabla
- odkopanie kabla
- założenie rury ochronnej z uszczelnieniem końcówek rur ochronnych,
- wykonanie pomiarów powykonawczych i określonych w STWiORB
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem
- nadzór właściciela zabezpieczanej sieci
3) 1 m wykonania palisady betonowej obejmuje :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- zakup materiałów i dostarczenie w miejsce wbudowania
- wykonanie rowka dla osadzenia palisady
- rozłożenie warstwy zaprawy plastycznej
- osadzenie palisady z wypoziomowaniem
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB 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 , nadzór właścicieli sieci itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. SEP N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
2. PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4. PN-EN 50086-2-4:2002. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów . Część 2-4 .Wymagania
szczegółowe dla systemów rur układanych w ziemi.
5. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW
1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem
wykopów wzdłuż projektowanego zadania pn. " Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy”.
1.2. Określenia podstawowe
1.2.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca
warunki stateczności i odwodnienia.
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1.2.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.2.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.2.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.2.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.2.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.2.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.2.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a
nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy
podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z
dokumentacja projektową i STWiORB.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkładO ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących
elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które
umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych oraz uniemożliwiają napływ wody do
wykopów tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca projektując i wykonując urządzenia
służące do odwodnienia placu budowy powinien zwrócić uwagę na szczególnie trudne warunki gruntowe. Szczególną uwagę należy
zwrócić na odcinki, na których przewiduje się wybranie gruntów plastycznych lub torfów, gdzie roboty związane z ich usunięciem
należy prowadzić przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej oraz na konieczność czasowego obniżenia poziomu wody
gruntowej w miejscach, gdzie zwierciadło wody występuje powyżej poziomu robót ziemnych. W okresach mokrych wykopy należy
prowadzić po uprzednim obniżeniu zwierciadła wody na głębokość 0,5m poniżej dna wykopu.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu wód gruntowych. Jeżeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa korpusu
kategoria ruchu KR3
Górna warstwa o grubości 20 cm
1
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
5.4. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót
ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i
STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych
przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej
kontroli jakości robót. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu.
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,
- 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:
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- 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 znaków drogowych:
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
- odkopanie i wydobycie słupków,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki przepustu:
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
− rozebranie elementów przepustu,
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub rozbudowy
dróg i obejmują wykonanie nasypów w ramach zadania pn. " Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. Określenia podstawowe
1.2.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca
warunki stateczności i odwodnienia.
1.2.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.2.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
1.2.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.2.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.2.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.2.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.2.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 .
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązanych do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zagęszczania.
Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, walce wibracyjne, walce okołkowane lub ubijaki mechaniczne.
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.
Do wykonania uzupełnienia poboczy i pasa dzielącego należy tak dobrać sprzęt, aby nie spowodować uszkodzenia
wybudowanej nawierzchni lub prowadzić te roboty wyłącznie ręcznie. Używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru
4. TRANSPORT
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie nasypów
5.1.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze.
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu,
do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu
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Nasypy o wysokości, [m]

Minimalna wartość Is dla kategoria ruchu KR3

do 2
ponad 2

0,97
0,97

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z
podstawą nasypu.
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w
punkcie 2.
5.1.2. Zasady wykonania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu danych, które określono w dokumentacji projektowej, z
uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:
- Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone
równomiernie na całej szerokości.
- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
- Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości
nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku
K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien
być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku.
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie
tworzącym nasyp.
- Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów nie wysadzinowych, o wskaźniku
wodoprzepuszczalności K10  6 × 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich właściwościach, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
- Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5
m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.
- Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub
materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz.
d).
- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz.
d).
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów
przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć
śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej
następnych warstw.
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5.1.3. Zagęszczenie gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie
dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
b) w gruntach niespoistych
2 %
c) w gruntach mało i średnio spoistych
+0 %, 2 %
d) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, 4 %
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z
normą PN-S-02205:1998 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika
zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 .
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 , powinien na całej szerokości
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu
Minimalna wartość Is dla kategoria ruchu KR3
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych 0,2 do 1,2 m
1,00
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych
poniżej 1,2 m
0,97

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 .
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
5.2. Odkłady
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:
- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,
- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej,
- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z
wykopu.
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w
razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi
wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru.
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć
na odkłaDLokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego,
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.1.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
- badania zagęszczenia nasypu,
- pomiary kształtu nasypu.
- odwodnienie nasypu
6.1.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W
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każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 ,
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 ,
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 ,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 ,
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 ,
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 ,
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 .
6.1.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
- odwodnienia każdej warstwy,
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2
warstwy,
- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5,
- przestrzegania ograniczeń określonych w pkcie 5, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.1.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is
lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w niniejszej specyfikacji. Do bieżącej kontroli zagęszczenia
dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modułów
odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 .
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku
budowy.
6.1.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
− prawidłowości wykonania skarp,
− szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i
dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, oraz w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane jeśli są zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
− zagęszczenie gruntu,
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
− odwiezienie gruntu na odkład,
− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
− odwodnienie terenu robót,
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do ułożenia konstrukcji nawierzchni w ramach zadania pn. " Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów
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m.st. Warszawy”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru 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
Należy spełnić ogólne wymagania dotyczące transportu podane w D-00.00.00 – Wymagania ogólne.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. 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 Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. 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
Inspektora Nadzoru. 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 Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 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 Inspektora Nadzoru.
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 .
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa korpusu
Ruch ciężki i bardzo ciężki
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża
1,00

Ruch mniejszy od ciężkiego
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 . 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%.
5.4. 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 Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić
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dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. 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 Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
1
Szerokość koryta
2 razy na 100 m
2
Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
2 razy na 100 m
4
Spadki poprzeczne *)
2 razy na 100 m
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w co 100 m
planie *)
7
Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
gruntu podłoża
niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych osi w planie i na załamaniach krawędzi drogowych
6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 .
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.1.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.1.6. 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.
6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 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 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.1 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
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. 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
STR. 58

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
ramach zadania pn. "Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej
pod nawierzchniami o gr. 15cm z piasku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.5.
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 2.
2.1.
Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych są piaski.
2.2

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spełniać następujące warunki: a) szczelności, określony
zależnością:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych warunek szczelności musi być spełniony, gdy
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną.
Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozoochronną powinien spełniać wymagania normy PN-B- 11113 [5] dla gatunku 1 i
2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw mrozoochronnych powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla
klasy I i II.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej j 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
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3.
3.1.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− równiarek,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
Niektóre roboty, przy których niemożliwe jest zastosowanie sprzętu, należy wykonywać ręcznie.
STR. 59

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D- 04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy mrozoochronne powinna 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 40 cm. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduje wykonanie warstwy mrozoochronnej o
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżynieria 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 mrozoochronnej 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. 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 mrozoochronnej 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 mrozoochronnej,
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. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywane w dobrym stanie. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej lezącej 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
wyniki tych badań 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 mrozoochronnej podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Lp. Wyszczególnienie 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

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

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

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

7

Grubość warstwy

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 w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m 2
kruszywa
*) 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 mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej 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 ± 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze
względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być
mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna
być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 skropienie, ułożenie geokompozytu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej 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,
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− utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka
4.
PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ramach zadania pn. "Budowa drogi gminnej – ul.
Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej (STWiORB) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i obejmują:
a) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych,
b) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych,
Zakres występowania robót przy oczyszczeniu i skropieniu zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Specyfikacja techniczna obejmuje również wykonanie robót j.w. w ramach zamówień uzupełniających na
istniejącym lub wydłużonym odcinku drogi, dla których konieczność wykonania może wyniknąć w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia (podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.5.
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 2.
2.1.
Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808, albo innym materiałem według norm lub
aprobat technicznych o właściwościach zgodnych z WT-3 „Emulsje asfaltowe 2009”.
Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw asfaltowych zaleca się stosowanie
emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Należy
zastosować również emulsje asfaltowe modyfikowane do złączenia warstw bitumicznych. W wypadku stosowania emulsji
asfaltowej do skropienie podłoża z warstwy niezwiązanej lub związanej hydraulicznie należy użyć emulsję wolnorozpadową, a do
skropienia podłoża zawierającego cement – emulsję o pH większym niż 4.
Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełniać wymagania określone
w tablicy 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 1

Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw nawierzchni
C60 B3 ZM lub
C60 B5 ZM
C60 B4 ZM
Metoda badań według
Wymagania techniczne
Jednostka
normy
Zakres
Klas Zakres
Klasa
wartości
a
wartości
3
50 do 100
Indeks rozpadu
PN-EN 13075-1
lub
lub
5
120 od 180
4
70 do 130
Zawartość lepiszcza
PN-EN 1428
%(m/m)
5
58 do 62a)
5
58 do 62a)
b)
Czas wypływu dla Ø 2 PN-EN 12846
s
1
TBR
1
TBRb)
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mm w 40oC
Pozostałość na sicie
0,5mm
Trwałość po 7 dniach
magazynowania
Sedymentacja

Adhezja c)

PN-EN 1429

%(m/m)

1

PN-EN 1429

%(m/m)

1

PN-EN 12847
PN-EN 13614

%(m/m)
%
pokrycia
powierzch
ni

1
1

TBR
TBR

1
1

TBR
TBR

2

≥75

2

≥75

WT-3, załącznik 2

TBR

1

TBR

1

TBR
TBR

pH emulsji
PN-EN 12850
≥ 3,5d)
≥ 3,5d)
Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25oC
PN-EN 1426
0,1mm
3
≤ 100e)
3
≤ 100e)
68. Emulsję można rozcieńczyć wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m)
69. Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie
70. Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem
71. Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo
hydrauliczne
72. Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
tłucznia kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o
penetracji 160/220.

Tablica 2 Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do złączania warstw nawierzchni

Metoda badań według
normy

Jednost
ka

Indeks rozpadu

PN-EN 13075-1

-

Zawartość lepiszcza
Czas wypływu dla Ø 2
mm w 40oC
Pozostałość na sicie
0,5mm
Trwałość po 7 dniach
magazynowania
Sedymentacja

PN-EN 1428

%(m/m)

C60 BP3 ZM lub
C60 BP4 ZM
Zakres
Klasa
wartości
3
50 do 100
lub
lub
4
70 do 130
5
58 do 62a)

PN-EN 12846

s

1

PN-EN 1429

%(m/m)

1

PN-EN 1429

%(m/m)

1

PN-EN 12847
PN-EN 13614

%(m/m)
%
pokryci
a
powierz
chni

1
1

TBR
TBR

1
1

TBR
TBR

2

≥75

2

≥75

Wymagania techniczne

Adhezja c)

WT-3, załącznik 2

C60 BP5 ZM
Klasa

Zakres
wartości

5

120 od 180

5

58 do 62a)

TBRb)

1

TBRb)

TBR

1

TBR

TBR

1

TBR

pH emulsji
PN-EN 12850
≥ 3,5d)
≥ 3,5=d)
Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25oC
PN-EN 1426
0,1mm
3
≤ 100
3
≤ 100
o
Temperatura mięknienia
PN-EN 1427
C
4
≥ 43
4
≥ 43
Nawrót sprężysty w 25oC PN-EN 13398
%
4
≥ 50
4
≥ 50
a) Emulsję można rozcieńczyć wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m).
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie.
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem.
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo
hydrauliczne.
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2.2.
Zużycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze zgodnie z tablicą 3.
Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1.
Tablica 3
Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową
Układana warstwa asfaltowa

Podłoże pod warstwę asfaltową

Podbudowa z betonu asfaltowego
AC lub AC WMS

Podbudowa/ nawierzchnia tłuczniowa
Podbudowa
z
kruszywa
stabilizowanego
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznie
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni

Ilość pozostałego
lepiszcza [kg/m2]
0,7 ÷ 1,0

0,5 ÷ 0,7
0,3 ÷ 0,5a) +
0,7 ÷ 1,0b)
0,2 ÷ 0,5

Warstwa wiążąca z betonu
Podbudowa asfaltowa
0,3 ÷ 0,5
asfaltowego AC lub AC WMS
Warstwa ścieralna z betonu
Warstwa wiążąca asfaltowa
0,1 ÷ 0,3
asfaltowego AC
Warstwa ścieralna z mieszanki
Warstwa wiążąca asfaltowa
0,1 ÷ 0,3c)
SMA
•
zalecana emulsja o pH > 4
•
zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiającej połączeni oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych
•
zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża
oraz porowatości mieszanki SMA,BBTM lub PA, jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych
przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej
uszczelni ją
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zastosowanego lepiszcza i
zaakceptowane przez Inżyniera.

2.3.
Przechowywanie lepiszczy
Przechowywanie lepiszczy powinny być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinny odpowiadać wymaganiom norm i
przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy.
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenie jego jakości.
Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostępem wody i zanieczyszczeń.
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3.
3.1.
Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:
- szczotki mechaniczne.
Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących
i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać
miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające.
- sprężarki,
- zbiorniki z wodą,
- szczotki ręczne,
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
3.2.
Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia
pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

temperatury rozkładanego lepiszcza,

ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotów pompy dozującej lepiszcze,

prędkości poruszania się skrapiarki,

wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

ilości lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury
lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy
wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami:

ciśnieniem lepiszcza,

obrotami pompy,

prędkością jazdy skrapiarki,

temperaturą lepiszcza.
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Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej.
4.
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu pokazano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 4.
4.1.
Transport emulsji
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na części o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. Nie można stosować do transportu emulsji opakowań z metali lekkich,
gdyż może zachodzić reakcja z wydzieleniem wodoru, co może grozić wybuchem.
5.
Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 5.
5.1.
Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W
razie potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.2.
Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie
lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera
jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych
ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie
technicznej.
W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją ±10%. Na
wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i
rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa to
skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza
w warstwę i odparowanie wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed
ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę podbudowy
z kruszywa łamanego przed uszkodzeniem (decyzję o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia przedstawi Wykonawca Inżynierowi do
akceptacji) i dopuścić na niej tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez
Wykonawcę naprawione.
6.
Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 6.
6.1.
Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych
parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.
6.2.
Badania i kontrola w czasie robót
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta. W wypadkach wątpliwych Inżynier zaleci wykonanie dodatkowych
badań.
Wykonawca z każdej dostawy sprawdzi czy czas wypływu emulsji dla Ø 2mm w 40oC jest klasy 1.
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie.
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1:2005 „Powierzchniowe utrwalenie.
Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa”.
7.
Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstw konstrukcyjnych,
- m2 (metr kwadratowy) skropionej powierzchni warstw bitumicznych,
- m2 (metr kwadratowy) skropionej powierzchni warstw niebitumicznych.
8.
Odbiór robót
Ogólne wymagania odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów, robót i oględzin
warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.
9.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.
9.1.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
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składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
koszt zapewnienia czynników produkcji,
mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą
lub użyciem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb,
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń,
koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.

Cena jednostkowa 1 m2 skropienia warstw obejmuje:

składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

koszt zapewnienia czynników produkcji,

zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z Inżynierem,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,

oczyszczenie placu budowy.

koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”
2.
„WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”
3.
Polskie Normy powołane w WT-2
4.
Polskie Normy powołane w WT-3
5.
PN-EN 12272-1:2005 „Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i
kruszywa

D-04.04.02a PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 2013
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego.
1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia
zawarte
w
niniejszej
specyfikacji
dotyczą
zasad
prowadzenia
robót
związanych
z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie..
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie
technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki.
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin
tych kruszyw w określonych proporcjach.
Podbudowa pomocnicza, stanowiąca dolną część konstrukcji nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie obciążeń z
podbudowy zasadniczej na podłoże.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w konstrukcji drogi obciążonej ruchem
kategorii KR1÷KR6.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana
może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości
lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce
mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir,
piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego
obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych,
stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno
żwirowe.
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1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub
glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces
chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje
dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem
ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [26].
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1
mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub
mniejszym.
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w
której D jest większe niż 6,3 mm.
1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
(mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został
ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie
większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej).
1.4.15. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa
różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
W przypadku wzmacniania, konstrukcję istniejącej nawierzchni drogi uważa się za podbudowę.
1.4.17. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę
podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR
brak konieczności badania danej cechy,
CRB
kalifornijski wskaźnik nośności, %
SDV
obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawcę/producenta,
k
współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [23],
D15
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano warstwę podłoża
lub nawierzchni,
d85
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
d50
wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
O90
umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny, odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża), zatrzymującego
się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny,
ZKP
zakładowa kontrola produkcji.
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-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 wchodzące w skład mieszanki
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:
kruszywo,
woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
kruszywo naturalne lub sztuczne,
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kruszywo z recyklingu,
połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1.
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [20] i niniejszą ST.
Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie
podbudowy pomocniczej
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – Deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, przeznaczonych do
zastosowania w warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnią drogi
Metoda
obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6
Właściwość
badania
kruszywa
Punkt
wg
Wymagania
PN-EN
13242
Zestaw sit #
4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie
PN-EN
4.3.1
Kruszywo grube: kat. GC85/15, kruszywo drobne: kat. GF85,
933-1[8]
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA85.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3
Ogólne granice i tolerancje PN-EN
4.3.2
Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grubego na 933-1 [8]
sitach pośrednich
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciągłym
uziarnieniu

PN-EN
933-1 [8]

4.3.3

Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo o
ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania)

Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości wskaźnika
płaskości
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości wskaźnika
kształtu
Kategorie procentowych zawartości
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub
łamanych
oraz
ziaren
całkowicie
zaokrąglonych
w
kruszywie grubym
Zawartość pyłów w kruszywie
grubym*)
Zawartość pyłów w kruszywie
drobnym*)
Jakość pyłów

PN-EN
933-3 [9]

4.4

Kat. FINR (tj. brak wymagania)

PN-EN
933-4
[10]
PN-EN
933-5
[11]

4.4

Kat. SINR (tj. brak wymagania)

4.5

Kat. CNR (tj. brak wymagania)

PN-EN
933-1 [8]
PN-EN
933-1 [8]
-

4.6

PN-EN
1097-2
[13]
PN-EN
1097-1
[12]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8
i 9 [14]
PN-EN
1097-6,
roz. 7, 8
i 9 [14]
PN-EN
1744-1
[17]
PN-EN
1744-1

5.2

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm jest
> 4)
Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm jest
> 22)
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagań dla mieszanek
Kat. LA50 (tj. maksymalna wartość współczynnika Los Angeles ≤
50)

Odporność
na
kruszywa grubego

rozdrabnianie

Odporność na ścieranie kruszywa
grubego
Gęstość ziaren

Nasiąkliwość

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Całkowita zawartość siarki

4.6
4.7

5.3

Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala >50))

5.4

Deklarowana

5.5 i
7.3.2

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

6.2

Kat. ASNR (tj. brak wymagania)

6.3

Kat. SNR (tj. brak wymagania)
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Stałość
objętości
stalowniczego

żużla

Rozpad krzemianowy w żużlu
wielko- piecowym kawałkowym
Rozpad
żelazawy
w
żużlu
wielkopieco- wym kawałkowym
Składniki rozpuszczalne w wodzie
Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

[17]
PN-EN
1744-1,
roz. 19.3
[17]
PN-EN
1744-1,
p. 19.1
[17]
PN-EN
1744-1,
p.19.2[17
]
PN-EN
1744-3
[18]
-

Skład materiałowy

PN-EN
13673[16]
i PN-EN
1097-2
[13]
PN-EN
1367-1
[15]
-

Istotne cechy środowiskowe

-

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm

6.4.2.1

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca łukowego

6.4.2.2

Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

6.4.3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg
odrębnych przepisów

6.4.4

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących
pogorszyć wyrób końcowy
Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po gotowaniu ≤
8%)

7.2

7.3.3
Zał. C

Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie
≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat.
F10 (F25***)
Deklarowany

Zał. C
pkt
C.3.4

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów
*)
Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-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:
mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki,
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych.
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-M-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.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [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 wykonaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek próbny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację robót,
przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
Można dodatkowo korzystać z ST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z ST D-02.00.00 [3] przy występowaniu
robót ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego
5.4.1. Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt
składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być
oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich
samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy pomocniczej.
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy pomocniczej,
określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział
ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości,
spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się
równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych
z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1.
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład mieszanek, wzorując się na przykładach
podanych w załączniku 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy pomocniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw:
0/31,5 mm,
0/45 mm,
0/63 mm.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 4, odnośnie
wrażliwości na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora
według PN-EN 13286-2 [21].
Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej, określana wg PN-EN 933-1 [8], powinna być
zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i
deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej
zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej.
Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [8] powinna spełniać wymagania podane w tablicy
4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 [8]. Krzywe uziarnienia
mieszanki kruszyw do podbudowy pomocniczej powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3 pokazano również (liniami
przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawcę/producenta. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione,
jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunkach 1÷3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy pomocniczej

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/45 mm do warstw podbudowy pomocniczej

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm do warstw podbudowy pomocniczej
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Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez producenta
wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren
słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora
Mieszanka
Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
niezwiązana,
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
0/31,5
±5
±5
±7
±8
±8
±8
0/45
±5
±5
±7
±8
±8
±8
0/63
±5
±5
±7
±8
±8
±8
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych
produkowanych mieszanek
MieMinimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach;
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
szanka,
1/2
2/4
2/5,6
4/8
5,6/11,2
8/16
11,2/22,4
16/31,5
mm
min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max
0/31,5 4
15
7
20
10
25
10
25
0/45
4
15
7
20
10
25
10
25
0/63
4
15
7
20
10
25
10
25
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE),
dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [21]. Nie stawia się wymagań
wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej, o ile szczegółowe rozwiązania
konstrukcyjne nie przewidują tego.
Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [21], w granicach podanych w tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika
zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [22], a
wymaganie przyjąć wg tablicy 4.
Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko.
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np.
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich
kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
wątpliwych należy uzyskać ocenę ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie
podbudowy pomocniczej.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik

Właściwość
kruszywa

Uziarnienie mieszanek

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy
pomocniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6
Punkt
PNWymagania
EN
1328
5
4.3.1
0/31,5; 0/45; 0/63 mm
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Maksymalna zawartość pyłów:
Kat.UF
Minimalna zawartość pyłów:
Kat. LF
Zawartość nadziarna:
Kat.OC

4.3.2

4.3.3

Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) powinien wynosić
100%, a przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia na sitach kontrolnych –
różnice w przesiewach
Wrażliwość na mróz; wskaźnik
piaskowy SE***), co najmniej
Odporność
na
rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
[12], kat. nie wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12],
kat. MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15]
Wartość CBR po zagęszczeniu do
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej
Wodoprzepuszczalność mieszanki
w warstwie odsączającej po
zagęszczeniu metodą Proctora do
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0;
wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s
Zawartość wody w mieszance
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metody Proctora

4.4.1
4.4.2

Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3
Wg tab. 2

4.4.2

Wg tab. 3

4.5

40

Inne cechy środowiskowe

4.5

4.3.2

Kat. UF12 (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm powinna być ≤
12%)
Kat. LFNR (tj. brak wymagań)

Kat. LA40 (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 40)

Deklarowana

Kat. F7 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 7)
≥ 60

4.5

Brak wymagań

80-100

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy
wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna.
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca
powinien zadeklarować typowe uziarnienie.
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PNEN 13286-2 [21].
5.5. 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:
stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,
określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po
zagęszczeniu,
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wykonywanej
warstwy.
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie
będą stosowane do wykonania warstwy.
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 warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.6. Przygotowanie podłoża pod podbudowę pomocniczą
5.6.1. Rodzaje podłoża pod podbudową pomocniczą z kruszywa niezwiązanego
W zależności od ustaleń dokumentacji projektowej, podbudowę pomocniczą z kruszywa niezwiązanego można układać
na:
podłożu gruntowym,
warstwie odsączającej,
podłożu ulepszonym.
W zależności od potrzeb może wystąpić jeszcze potrzeba wykonania warstwy odcinającej.
5.6.2. Przygotowanie podłoża gruntowego
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie podbudowy pomocniczej na podłożu gruntowym, to powinno ono
spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” [4] i ST D-02.00.00
„Roboty ziemne” [3]. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST.
W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem podbudowy.
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeśli uległo ono
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania podbudowy pomocniczej można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania dotyczące
nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą podbudowy oraz podłożem gruntowym, zgodnie z zależnością:
D15/d85 ≤ 5
(1)
w której:
D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest wykonana warstwa
podbudowy,
D85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę odcinającą z drobnego
kruszywa lub geowłókniny (geotkaniny). Ochronne właściwości geowłókniny /geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren
gruntu podłoża, wyznacza się z warunku:
d50 / 090 ≥ 1,2
(2)
w której:
d50 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
090 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża zatrzymującego się na geowłókninie
w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podana przez producenta geowłókniny; masa powierzchniowa
geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200 g/m2.
Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podłoża gruntowego do warstwy położonej wyżej. Drobne
cząstki powodują wymieszanie gruntu podłoża z warstwą kruszywa, uplastyczniając ją i wpływając na utratę jej nośności przy
zawilgoceniu.
Warstwa odcinająca może być wykonana jako warstwa z miału kamiennego, odsiewek, drobnego kruszywa itp. grubości np. 5÷10
cm, według ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” [5] lub z geowłókniny (geotkaniny) według ST D-04.02.01a
„Warstwa odcinająca z geowłókniny” [6].
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
Geowłókniny przeznaczone do robót należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.
5.6.3. Wykonanie warstwy odsączającej
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje warstwę odsączającą to należy wykonać ją zgodnie z podanymi ustaleniami.
Warstwa odsączająca jest warstwą położoną pod podbudową pomocniczą, a w przypadku występującej warstwy odcinającej,
ułożona jest bezpośrednio nad nią.
Warstwa odsączająca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna charakteryzować się wodoprzepuszczalnością
określoną współczynnikiem filtracji k ≥ 8 m/dobę (≥ 0,0093 cm/s).
Warstwa odsączająca może być wykonana jako warstwa z piasku, żwiru, geowłókniny według ST D-04.02.01 „Warstwy
odsączające i odcinające” [5].
5.6.4. Ułożenie podbudowy pomocniczej na podłożu ulepszonym
STR. 74

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Jeśli podłoże gruntowe nie spełnia warunku nośności lub mrozoodporności, wówczas wykonuje się w górnej jego warstwie
podłoże ulepszone, stanowiące warstwę lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej.
W przypadku wykonywania podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, najkorzystniejszą
konstrukcją podłoża ulepszonego jest również mieszanka kruszywa niezwiązanego. Wykonanie podłoża ulepszonego powinno
odpowiadać wymaganiom zawartym w ST D-04.04.00a „Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego” [7]. Wszystkie
niezbędne cechy geometryczne podłoża ulepszonego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy pomocniczej
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić
ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną.
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z
WT-4 [24] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [24] załącznik B.
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstwę podbudowy pomocniczej
Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z
zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej,
rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej
grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja 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. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie
jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. 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.
Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków poprzecznych i
pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.
5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do osiągnięcia
wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia.
Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo
o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo
o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno
dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.
Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.
5.11. 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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną,
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej
ST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie robót
Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót
Wg pktu 5
1
1 raz
z dokumentacją projektową
i dokumentacji projektowej
2
Roboty przygotowawcze
Ocena ciągła
Wg pktu 5.3
Dla
każdej
partii
3
Właściwości kruszywa
kruszywa i przy każdej Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
2 razy na dziennej działce
4
Uziarnienie mieszanki
Wg tablicy 4
roboczej
5
Wilgotność mieszanki
Jw.
Jw.
6
Zawartość pyłów w mieszance
Jw.
Jw.
7
Zawartość nadziarna w mieszance
Jw.
Jw.
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik
8
Jw.
Jw.
piaskowy
9
Zawartość wody w mieszance
Jw.
Jw.
10
próbek
10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki
Jw.
na 10 000 m2
11 Inne właściwości mieszanki
Wg ustalenia Inżyniera
Jw.
12 Cechy środowiskowe
Wg ustalenia Inżyniera
Jw.
13 Roboty wykończeniowe
Ocena ciągła
Wg pktu 5.11
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy pomocniczej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej podaje tablica
6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość
Lp.
badań i pomiarów
Dopuszczalne odchyłki
1
Szerokość warstwy
10 razy na 1 km
+10 cm, -5 cm (różnice od szerokości projektowej)
2
Równość podłużna
Wg [25]
Wg [25]
3
Równość poprzeczna
Wg [25]
Wg [25]
± 0,5% (dopuszczalna tolerancja od spadków
4
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
projektowych)
5
Rzędne wysokościowe
Wg [25]
Wg [25]
6
Ukształtowanie osi w planie *)
Co 100 m
Przesunięcie od osi projektowanej ± 5 cm
w 3 punktach na działce Różnice od grubości projektowanej +10%,
Grubość warstwy
roboczej, lecz nie rzadziej -15%
7
niż raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-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 punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [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,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie mieszanki,
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utrzymanie warstwy w czasie robót,
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,
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-M-00.00.00
Wymagania ogólne
2.
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3.
D-02.00.00
Roboty ziemne
4.
D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (zawarte w OST D04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie)
5.
D-04.02.01
Warstwy odsączające i odcinające (zawarte w ST D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy
podbudów oraz oczyszczenie i skropienie)
6.
D-04.02.01a
Warstwa odcinająca z geowłókniny
7.
D-04.04.00a
Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego
10.2. Normy
8.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
przesiewania
9.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości
10.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik
kształtu
11.
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
12.

PN-EN 1097-1

13.

PN-EN 1097-2

14.

PN-EN 1097-6

15.

PN-EN 1367-1

16.

PN-EN 1367-3

17.
18.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

19.

PN-EN 13242

20.
21.

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

22.

PN-EN 13286-47

23.

ISO/TS 17892-11

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na
ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości
ziarn i nasiąkliwości
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
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez
wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane – Wymagania
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania
gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań dla
określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik
nośności i pęcznienia liniowego
Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Oznaczanie filtracji
przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym

10.3. Inne dokumenty
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej
na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, Warszawa 1997
11. Załączniki
ZAŁĄCZNIK 1
PRZYKŁADOWE MIESZANKI KRUSZYW Z RECYKLINGU [24]
Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu
Ze względu na brak większych doświadczeń krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje się składy mieszanek,
odzwierciedlających praktyki stosowane w niektórych krajach, które mogą służyć jako wytyczne. Dopuszczalne są inne mieszanki,
w tym również mieszanki o wysokim udziale standaryzowanego destruktu asfaltowego.
Jako przykładowe podaje się następujące mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich składami:
mieszanki z betonu przekruszonego,
mieszanki z przekruszonego muru,
mieszanki z przekruszonego betonu i muru,
mieszanki z przekruszonych materiałów drogowych (w tym destruktu asfaltowego),
popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych).
1.2. Metoda badania
Masa próbki analitycznej niezbędna do wykonania oznaczenia składu mieszanki zależy od wymiaru największego ziarna
w mieszance:
przy D ≤ 32 mm masa próbki 4 000 g,
przy D > 32 mm masa próbki 10 000 g.
Zgodnie z PN-EN 933-1 [8] próbkę mieszanki należy przepłukać na sicie 8 mm, przy czym sito nie może być przeładowane.
Pozostałość na sicie jest suszona do masy stałej i podawana jako „M”.
Wymyte i wysuszone ziarna są sortowane metodą wizualną w następujące grupy:
kruszywa z przekruszonej skały,
kruszywa ze żwiru,
beton i inne hydraulicznie związane mieszanki,
żużel (łącznie z rodzajem żużla, jeżeli jest znany),
cegły, mury i bloki betonowe,
mur z cegły wapienno-piaskowej,
kruszywa lekkie,
destrukt asfaltowy,
zanieczyszczenia organiczne – drewno, tworzywo sztuczne itp.
Należy określić masę mi każdej wydzielonej grupy i obliczyć jej procentową zawartość w całej masie mieszanki M, według
poniższego wzoru, oraz podać tę wartość:
100 × mi / M [%(m/m)].
1.3. Składy mieszanek kruszyw z recyklingu
(Uwaga: Gęstość materiałów podana w tablicach jest gęstością ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, ustalana wg PN-EN
1097-6 [14])
Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego
Składniki
Główne składniki

Przekruszony beton (o gęstości > 2,1 Mg/m3)
i kruszywo (łącznie z żużlem)
Inne materiały ziarniste
Przekruszony mur
Destrukt asfaltowy
Zanieczyszczenia
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne
Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru
Składniki
Główne składniki

Przekruszony mur (gęstość > 1,6 Mg/m3),
przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m3),
i
kruszywo (łącznie z żużlem)
Inne materiały ziarniste
Materiały ziarniste o gęstości < 1,6 Mg/m3
Destrukt asfaltowy
Zanieczyszczenia
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne
Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru
Składniki
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Zawartość,
[%(m/m)]
≥ 90
≤ 10
≤ 15
≤1
≤ 0,1

Zawartość,
[%(m/m)]
≥ 80
≤ 20
≤5
≤1
≤ 0,1

Zawartość,
[%(m/m)]

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Główne składniki

Przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m3)
i kruszywo (łącznie z żużlem)
Przekruszony mur
Inne materiały ziarniste
Destrukt asfaltowy
Materiały ziarniste o gęstości > 1,6 Mg/m3
Zanieczyszczenia
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne
Tablica 1.4. Przekruszone materiały drogowe
Składniki
Główne składniki
Zanieczyszczenia

Materiały drogowe – łącznie z kruszonym betonem,
niezwiązanymi
kruszywami
i przekruszone
mieszanki kruszyw związane hydraulicznie
Destrukt asfaltowy
Składniki spoiste (łącznie z gliną)
Składniki organiczne

Tablica 1.5. Popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych
Składniki
Główne składniki
Inne składniki

Zanieczyszczenia

Ziarniste substancje mineralne, łącznie ze szkłem,
ceramiką, żużlem itp.
Żelazo i inne metale
Składniki niespalone
Składniki organiczne
Popiół lotny ze spalania odpadów komunalnych

≥ 50
≤ 50
≤5
≤ 10
≤1
≤ 0,1

Zawartość,
[%(m/m)]
≥ 90
≤ 30
≤1
≤ 0,1

Zawartość
grubego
kruszywa [%(m/m)]
≥ 90
≤5
≤6
≤5
0

ZAŁĄCZNIK 2
PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA OST
1. Normy i przepisy
W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja” [20].
Norma ta jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec mieszanek do konkretnych zastosowań.
Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument aplikacyjny „Mieszanki
niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne”, zalecony do stosowania w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242 [19], obejmujących kruszywa
naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu.
Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej ST.
Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego” odpowiada dawniej stosowanemu określeniu
„kruszywo stabilizowane mechanicznie”.
2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej
Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej oraz podłoża, zgodnej z WT-4 2010,
przedstawia poniższy szkic.
warstwa ścieralna
warstwa wiążąca
podbudowa
podbudowa zasadnicza
podbudowa pomocnicza
podłoże ulepszone (warstwa mrozoochronna, odsączająca, odcinająca, wzmacniająca)
podłoże gruntowe

nawierzchnia

podłoże

D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1
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i WT-2
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn. "Budowa drogi gminnej – ul.
Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 [80] [81] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej
od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [53].
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S na obiektach mostowych,
jeżeli nawierzchnia dojazdów do mostu jest wykonana z betonu asfaltowego.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

1)
2)

Kategoria
Ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
KR 3-4
KR 5-6

AC5S, AC8S, AC11S
AC8S, AC11S
AC8S 2), AC11S 2)

Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance – patrz punkt 1.4.4.
Dopuszczony do stosowania w terenach górskich.

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 (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy wymiar
kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę
wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [82].
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
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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 STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
AC_S
PMB
MG
D
d
C
NPD

–
–
–
–
–
–
–

TBR

–

IRI
MOP
ZKP

–
–
–

beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
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),
międzynarodowy wskaźnik równości (ang. International Roughness Index),
miejsce obsługi podróżnych.
zakładowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-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] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [64] [64a] oraz asfalty
drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] [63a].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

KR1 – KR2

AC5S, AC8S, AC11S

KR3 – KR4

KR5 – KR6

AC8S, AC11S

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
polimeroasfalt

50/70, 70/100
MG 50/70-54/64

-

50/70
MG 50/70-54/64

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

-

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

AC8S, AC11S

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane
w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24]
Lp.

Właściwości

Rodzaj asfaltu
50/70
70/100

Metoda
badania
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Jed-nostka

1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura mięknienia

3

10

Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [67]
nie mniej niż
Zawartość składników
PN-EN 12592 [25]
rozpuszczalnych,
% m/m
nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
PN-EN 12607-1
przyrost),
% m/m
[30]
nie więcej niż
Pozostała penetracja po starzeniu, nie
PN-EN 1426 [21]
%
mniej niż
Temperatura mięknienia po starzeniu,
°C
PN-EN 1427 [22]
nie mniej niż
Wzrost temp. mięknienia po starzeniu,
°C
PN-EN 1427 [22]
nie więcej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Temperatura łamliwości Fraassa, nie
°C
PN-EN 12593 [26]
więcej niż
Indeks penetracji
PN-EN 12591 [24]

11

Lepkość dynamiczna w 60°C

12

Lepkość kinematyczna w 135°C

4
5
6
7
8
9

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50-70

70-100

°C

PN-EN 1427 [22]

46-54

43-51

230

230

99

99

0,5

0,8

50

46

48

45

9

9

-8

-10

Brak
wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

Brak
wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

Pa·s

PN-EN 12596 [28]

mm2/s

PN-EN 12595 [27]

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04
[64a]
Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB)
45/80 – 55
45/80 – 65
45/80 - 80
wyma- klasa
wyma- klasa wyma- klasa
ganie
ganie
ganie

Wymaganie
podstawowe

Właściwość

Metoda
badania

Jednostka

Konsystencja
w pośrednich
temperaturac
h eksploatacyjnych

Penetracja
w 25°C

PN-EN
1426
[21]

0,1 mm

45-80

4

45-80

4

45-80

4

Konsystencja
w wysokich
temperaturach eksploatacyjnych

Temperatura
mięknienia

PN-EN
1427
[22]

°C

≥ 55

7

≥ 65

5

≥ 80

2

PN-EN
13589
[60]
PN-EN
13703
[61]

J/cm2

≥3
w 5°C

2

≥2
w 10°C

6

TBRb
(w
10°C)

-

Kohezja

Siła
rozciąga-nia
(metoda z
duktylometrem,
rozciąganie
50 mm/min)
Rozciąganie
bezpośrednie
w 5°C
(rozciąganie

PN-EN
13587
[58]
PN-EN

J/cm2

NRa

0

NRa

0

NRa

0
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100
mm/min)
Wahadło
Vialit (metoda
uderzenia)
Stałość konsystencji
(Odporność
na starzenie)
wg PN-EN
12607-1 [30]

Inne
właściwości

Zmiana
masy
Pozostała
penetracja
Wzrost temperatury
mięknienia
Temperatura
zapłonu
Temperatura
łamliwości
Nawrót
sprężysty w
25°C
Nawrót
sprężysty w
10°C

Wymagania
Dodatkowe

Zakres
plastycznośc
i
Stabilność
magazynowa
-nia.
Różnica
temperatur
mięknienia
Stabilność
magazynowa
-nia.
Różnica
penetracji

Wymagania
Dodatkowe

Spadek temperatury
mięknienia
po starzeniu
wg PN-EN
12607
-1 [30]
Nawrót sprężysty w
25°C po
starzeniu wg
PN-EN
12607-1 [30]
Nawrót sprę-

13703
[61]
PN-EN
13588
[59]

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

≤8

2

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

≥ 235

3

°C

≤ -15

7

≤ -15

7

≤ -18

8

≥ 70

3

≥ 80

2

≥ 80

2

NRa

0

NRa

0

TBRb

1

°C

NRa

0

NRa

0

NRa

0

°C

≤5

2

≤5

2

≤5

2

0,1 mm

NRa

0

NRa

0

NRa

0

PN-EN
126071 [29]
PN-EN
1427
[22]

°C

TBRb

1

TBRb

1

TBRb

1

PN-EN
126071 [30]
PN-EN
13398
[56]

%

≥ 50

4

≥ 60

3

≥ 60

3

NRa

0

NRa

0

TBRb

1

PN-EN
126071[30]
PN-EN
1426
[21]
PN-EN
1427
[22]
PN-EN
ISO
2592
[68]
PN-EN
12593
[26]
PN-EN
13398
[56]
PN-EN
14023
[64]
Punkt
5.1.9
PN-EN
13399
[57]
PN-EN
1427
[22]
PN-EN
13399
[57]
PN-EN
1426
[21]

%
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żysty w
10°C po
starzeniu wg
PN-EN
12607-1
[30]
a
NR – No Requirements (brak wymagań)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap1 i Ap2 [63a]
Lp.

Właściwości

Jednostka

Metoda
badania

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

°C

PN-EN 1427 [22]

1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura mięknienia

3

Indeks penetracji

4

Temperatura zapłonu,

°C

5

Rozpuszczalność

%

6

Temperatura łamliwości Fraassa

7

Lepkość dynamiczna w 60°C

8

Lepkość kinematyczna w 135°C

9
10
11

-

°C
Pa·s
mm2/s

PN-EN 13924-2
[63]
PN-EN ISO 2592
[68]
PN-EN 12592
[25]
PN-EN 12593
[26]
PN-EN 12596
[28]
PN-EN 12595
[27]

Właściwości po starzeniu
Pozostała penetracja po starzeniu
%
PN-EN 1426 [21]
Wzrost temp. mięknienia po
°C
PN-EN 1427 [22]
starzeniu
PN-EN 12607%
Zmiana masy po starzeniu
1[30]

asfalt
MG 50/70-54/64
Wymaganie
Klasa
4
50÷70
54÷64
+0,3 do +2,0
≥ 250
≥ 99,0
≤ -17
≥ 900

2
3
4
2
5
4

Brak
wymagań

0

≥ 50

2
3

≤ 10
< 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 i 70/100: 180°C,
–
polimeroasfaltu: wg wskazań producenta,
–
asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa
2014 [79], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz.
W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego
dla KR1÷KR2 lub kruszywo łamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza się stosowania kruszywa niełamanego
drobnego).
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wg tablic poniżej.
Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
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Lp.
1
2
3
4

5

6

7
8

Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN
kategoria nie niższa niż:

Tolerancja uziarnienia; odchylenia
większe niż według kategorii:

KR5÷KR6

GC85/20

GC90/20

GC90/15

G25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15

G25/15
G20/15

f2

f2

f2

FI25 lub SI25

FI20 lub SI20

FI20 lub SI20

C deklarowana

C95/1

C95/1

LA30

LA30

LA25
PSV50*)

deklarowa-na
przez
producenta
deklarowa-na
przez
producenta

PSVDeklarowana,
nie mniej niż 48*)
deklarowa-na
przez
producenta
deklarowa-na
przez
producenta

10

7

SBLA
deklarowa-ny
przez
producenta

SBLA
deklarowa-ny
przez
producenta

nie

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:
Odporność na polerowanie kruszyw według
PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwy
ścieralnej), kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16],
rozdział 7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16],
rozdział 7, 8 lub 9:

10

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

12

KR3÷KR4

933-1[6];

9

11

KR1÷KR2

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

PSV44

deklarowana
przez
producenta
deklarowana
przez
producenta
7
SBLA
deklarowany
przez
producenta

13

Grube zanieczyszczenia lekkie według PNEN 1744-1 [23], p.14.2; kategoria nie wyższa
mLPC 0,1
mLPC 0,1
mLPC 0,1
niż:
14
Rozpad
krzemianowy
żużla
wymagana
wymagana
wymagana
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
odporność
odporność
odporność
według PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1:
15
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego
wymagana
wymagana
wymagana
chłodzonego powietrzem według PN-EN
odporność
odporność
odporność
1744-1 [23], p. 19.2:
16
Stałość objętości kruszywa z żużla
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [23]
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
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych
kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.
Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 do warstwy ścieralnej 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 ścieralnej z
betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości kruszywa
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KR1÷KR2

1

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria:

2

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 lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PNEN 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:

3
4
5
6
7
8

GF85 lub GA85

GTCNR
ƒ3
MBF10
Ecs Deklarowana
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta

mLPC0,1

Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do warstwy ścieralnej 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 ścieralnej z betonu
asfaltowego
Wymagania w zależności od kategorii
ruchu
KR1
KR3
KR5
÷ KR2
÷ KR4
÷ KR6

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:

2
3
4
5
6
7
8

GF85 lub GA85
GTC20

GTCNR

GTC20

ƒ16
MBF10
EcsDeklarowana

Ecs30

Ecs30

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu, należy stosować wypełniacz spełniający
wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9.

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności od kategorii
ruchu
KR1 ÷
KR3 ÷
KR5 ÷ KR6
KR2
KR4

Lp.

Właściwości kruszywa

1
2

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:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [17]
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [14],
wymagana kategoria:

3
4
5
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6
7
8
9
10

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN
13179-1 [54], wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1
[23], kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym
według PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana
kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [55],
wymagana kategoria:

∆R&B8/25
WS10
CC70
Ka20
BNDeklarowana

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Kruszywo do uszorstnienia
Nie wymaga się uszorstnienia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
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 [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.
2.6. 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 10 i 11 oraz spełniające wymagania, w zależności od
rodzaju materiału, wg tablic od 12 do 15. Materiał na elastyczne taśmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczności powinien być
modyfikowany polimerami.

Tablica 10.

Materiały do złączy między fragmentami zagęszczonej MMA rozkładanej metodą „gorące przy zimnym”
Rodzaj warstwy

Warstwa ścieralna

Ruch
KR 1-2

KR 3-6
Tablica 11.

Złącze podłużne
Rodzaj materiału
Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy
bitumiczne
Elastyczne taśmy
bitumiczne

Złącze poprzeczne
Ruch
Rodzaj materiału
KR 1-2
Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy
bitumiczne
KR 3-6
Elastyczne taśmy
bitumiczne

Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi
Rodzaj warstwy

Warstwa ścieralna

Ruch
KR 1-2
KR 3-6

Rodzaj materiału
Pasta asfaltowa
Elastyczna taśma bitumiczna lub
zalewa drogowa na gorąco

Tablica 12. Wymagania wobec taśm bitumicznych
Właściwość
Temperatura mięknienia PiK

Metoda badawcza
PN-EN 1427[22]
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Penetracja stożkiem

PN-EN 13880-2[69]

Odprężenie sprężyste
(odbojność)
Zginanie na zimno

PN-EN 13880-3[70]

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

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

DIN 52123[74]

20 do 50
1/10 mm
10 do 30%
test odcinka taśmy o
długości 20 cm w
temperaturze 0 °C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu
W temperaturze
-10°C
W temperaturze
-10°C

Bez pęknięcia

≥10%
≤1 N/mm2
Należy podać wynik

Tablica 13. 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 lub PN-EN 13074-2
Temperatura mięknienia PiK
PN-EN 1427[22]
≥70°C

Tablica 14.

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[72]

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 15. Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco
Właściwości

Metoda badawcza

Wymagania dla typu

PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty
od 1 do 11.2.8.

PN-EN 14188-1[65]

N1

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 [64] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.7. 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 [62a] NA
do PN-EN 13808 [62].
Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [62], należy
stosować emulsje oznaczone kodem ZM.
Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w OST D-04.03.01a [2].
2.8. 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
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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 [51], załącznik
2.9. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z normą
PN-EN 13108-20 [52] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w p. 2.10. w
zależności od kategorii ruchu, jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 16 i 17.
Tablica 16.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu
KR1-KR2

Właściwość

AC5S

Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza,
minimum*)

Tablica 17.

Od
100
90
40
8
6

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
Do
od
do
100
90
100
100
70
90
65
45
60
22
8
22
14
6
14

Bmin6,2

Bmin6,0

Bmin5,8

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu
KR3-KR6
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
4,0
2
0,125
0,063

od
100
90
60
48
40
8
5

Zawartość lepiszcza, minimum*)
*)

AC11S
od
Do
100
90
100
70
90
30
55
8
20
5
12,0

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
AC11S
do
od
100
90
100
60
80
48
60
42
55
35
22
8
12,0
5
Bmin5,8

do
100
90
75
60
50
20
11,0

Bmin5,8

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

2.10. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 18, 19 i 20.
Tablica 18.
Właściwość

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2
Warunki
zagęszczania wg
PN-EN

Metoda i warunki badania
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13108-20 [52]
Zawartość
wolnych
przestrzeni
Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
Zawartość
wolnych
przestrzeni
w mieszance
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

Vmin1,0
Vmax3,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [35],
p. 5

VFBmin75
VFBmax93

VFBmin75
VFBmax93

VFBmin75
VFBmax93

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [35],
p. 5

VMAmin14

VMAmin14

VMAmin14

PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w 40°C z
C.1.1,ubijanie,
jednym cyklem
ITSR90
ITSR90
ITSR90
2×35 uderzeń
zamrażania,
badanie w 25°C
a)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] w załączniku 1
Odporność na
działanie
wodya)

Tablica 19. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4
Właściwość

Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe a),
c)

Odporność na
działanie wody

Warunki
zagęszczania wg
PN-EN
13108-20 [52]
C.1.2,
ubijanie, 2×75
uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,
ubijanie,
uderzeń

2×35

Metoda i warunki badania

AC8S

AC11S

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

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4

WTSAIR 0,15
PRDAIR9,0

WTSAIR 0,15
PRDAIR9,0

ITSR90

ITSR90

PN-EN 12697-22[40], metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52]
PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)

a)

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] w załączniku 1
c)
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w
WT-2 2014 [80] w załączniku 2
b)

Tablica 20. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6
Właściwość

Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe
a), c)

Odporność na
działanie wody

Warunki
zagęszczania wg
PN-EN
13108-20 [52]
C.1.2,
ubijanie,
2×75 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Metoda i warunki badania

AC8S

AC11S

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

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4

WTSAIR 0,10
PRDAIR7,0

WTSAIR 0,10
PRDAIR7,0

ITSR90

ITSR90

PN-EN 12697-22 [40], metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52]
PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)
Zgodnie z załącznikiem 4 do WT2 2014 [80]

Współczynnik
Qd≥70d
Qd≥70d
e
luminacji
Qd≥90
Qd≥90e
a)
Grubość płyty: AC8, AC11 40mm.
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014[80] w załączniku 1.
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c)

Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w
WT-2 2014[80] w załączniku 2
d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-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 temperatury
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system
zakładowej
kontroli
produkcji
zgodny
z
PN-EN
13108-21
[53].
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,
b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gładkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
h) 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 STWIORB D-M-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.
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.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-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 mineralnoasfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), 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 i 70/100: 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.
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 13108-21 [53].
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 (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 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 21. W tej tablicy najniższa temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 21. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

od 140 do 180
od 140 do 180
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
STR. 92

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MG 50/70-54/64

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.
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 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, m. in. barwy warstwy ścieralnej.
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 (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
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.
Tablica 22. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną
Klasa drogi
A, S, GP

G, Z

L, D, place, parkingi

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

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

6
9
9

12

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy
usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np.
wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w
ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 141881 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] 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 OST D-04.03.01a [2].
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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 mineralnoasfaltowej 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 PN-EN 12697-27 [43].
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 [43].
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 OST
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 ≥ 2,5×D).
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.
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Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej 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 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 23. Temperatura otoczenia
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia
mikrofalowe). Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 5°C. 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 mineralno-asfaltowej asfaltowej
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opadów atmosferycznych.
Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby zapewnić
szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu.
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 warstw asfaltowych
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. Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać
specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do układania dwóch warstw technologicznych w jednej
operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi 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.
Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR6, 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.
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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 3m 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 do 5 mm lub wg zaleceń producenta.
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, zalewy drogowe na goraco) zgodnych z pktem
2.6.
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 naciętej spoiny
powinna wynosić ok. 10 mm.
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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 krawędzie należy wyfrezować je 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 [64], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63], 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 ścieralnej
Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, np. ze względu na
właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne.
Nie wymaga się uszorstnienia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
5.12. Jasność nawierzchni
Powierzchnią wymagającą rozjaśnienia warstwy ścieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na obiektach inżynierskich w ciągu
głównym dróg krajowych i 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 STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.1. 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 [52] 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,
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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 [49])

Właściwość

Metoda badania

Uziarnienie
Gęstość

Liczba badań

PN-EN 933-1 [6]

1 na frakcję

PN-EN 1097-6 [16]

1 na frakcję

PN-EN 1426 [21] lub
PN-EN 1427 [22]

1

Lepiszcze (PN-EN 12591 [24],
PN-EN 13924-2 [63], PN-EN
14023 [64])

Penetracja
lub
temperatura mięknienia
Nawrót sprężysty*)

PN-EN 13398 [56]

1

Wypełniacz
(PN-EN 13043[49])

Uziarnienie

PN-EN 933-10 [12]

1

Gęstość

PN-EN 1097-7 [17]

1

Dodatki
*)

Typ
dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

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)
Uziarnienie (obowiązkowa)
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
zaprojektowa-nego
do
maksymalnego
obciążenia osi poniżej 130 kN
Sztywność (funkcjonalna)
Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na
czteropunktowym zginaniu
Odporność
na
paliwo
(powiązana
funkcjonalnie)
Odporność na środki odladzające (powiązana
funkcjonalnie)

Metoda badania
PN-EN 12697-1[31]
PN-EN 12697-39[45]

Liczba badań

PN-EN 12697-2 [32]

1

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],
metoda A w wodzie
PN-EN 12697-12 [37]

1

1

1

PN-EN 12697-22 [39]
mały aparat, metoda B w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

1

PN-EN 12697-26 [42]

1

PN-EN 12697-24 [41], załącznik D

1

PN-EN 12697-43 [47]

1

PN-EN 12697-41 [46]

1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek
mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:
−
upływu trzech lat,
−
zmiany złoża kruszywa,
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−
−

zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], 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 [53].
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,
– 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 6.5.4.4),
– 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,
STR. 99

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
- zawartość lepiszcza,
- temperatura mięknienia 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.

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 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.
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
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Kruszywo o wymiarze

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

1

2

<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

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki
gruboziarniste

±5,0

±4,4

±3,9

±3,4

±2,7

±2,0

<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki
drobnoziarniste

±4,0

±3,6

±3,3

±2,9

±2,5

±2,0

Od 0,063 mm do 2 mm

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

>2 mm
Ziarna grube
(mieszanki drobnoziarniste)
Ziarna grube
(mieszanki gruboziarniste)

±8
-8
+5
-9
+5,0

±6,1
±5,0
-6,7
-5,8 +4,5
+4,7
-7,6 +5,0 -6,8 +5,0

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

≥20

±3,0
±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 wyników badań z danego
odcinka budowy (tablica 27). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych.
Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza
rozpuszczalnego [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki

1
±0,6

2
±0,55

Liczba wyników badań
Od 5
Od 9
Od 3 do 4
do 8a)
do 19a)
±0,50
±0,40
±0,35

≥20
±0,30

Mieszanki
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 i nawrót sprężysty lepiszcza odzyskanego
Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [24] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2 [63],
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 mięknienia, °C

PMB-45/80-55

73

PMB 45/80-65

83

PMB 45/80-80

Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwornię 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:
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Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = temperatura mięknienia zbadanej
dostawy na wytwórnię + dopuszczalny wg Załącznika krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] 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 [56]).
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).
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 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 PN-EN 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. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [34].

Tablica 29. Właściwości warstwy AC
Zawartość wolnych
przestrzeni w warstwie
[%(v/v)]

AC5S,

KR1-KR2

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]
≥ 98

AC8S,

KR1-KR2

≥ 98

1,0 ÷ 4,5

AC11S, KR1-KR2

≥ 98

1,0 ÷ 4,5

AC8S,

KR3-KR4

≥ 98

2,0÷5,0

AC11S, KR3-KR4

≥ 98

2,0÷5,0

AC8S,

KR5-KR6

≥ 98

2,0÷5,0

AC11S, KR5-KR6

≥ 98

2,0÷5,0

Typ i wymiar mieszanki

1,0 ÷ 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 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 [44] 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
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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
± 0,5%.
6.5.4.4. Równość
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
A,S, GP

G

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

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

1,5

2,7

1,7

3,4
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* 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

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 podłużnej warstwy
[mm] dla warstwy ścieralnej
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
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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
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i 105dróg 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 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
A,S

GP,G

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, awaryjne
Pasy
włączenia
i
wyłączenia,
jezdnie
łącznic
Pasy
ruchu,
pasy
dodatkowe,
jezdnie
łącznic,
utwardzone
pobocza

Minimalna wartość miarodajnego
współczynnika tarcia przy prędkości
zablokowanej opony względem nawierzchni
30 km/n
-

60 km/h
0,49*

90 km/h
0,44

0,55**

0,51

-

0,51**

0,41

-
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* 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.

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.
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.
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 STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-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 STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej 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,
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− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB 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
2.
D-04.03.01a
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.
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

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.

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591

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 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 ziarn 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
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25.
26.

PN-EN 12592
PN-EN 12593

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

27.
28.

PN-EN 12595
PN-EN 12596

29.

PN-EN 12606-1

30.

PN-EN 12607-1

31.

PN-EN 12697-1

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 - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

32.

PN-EN 12697-2

33.

PN-EN 12697-5

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 12697-22

40.

PN-EN 12697-22

41.

PN-EN 12697-24

42.

PN-EN 12697-26

43.

PN-EN 12697-27

44.

PN-EN 12697-36

45.

PN-EN 12697-39

46.

PN-EN 12697-41

47.

PN-EN 12697-43

48.

PN-EN 12846-1

49.

PN-EN 13043

50.

PN-EN 13108-1

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 43: Odporność na paliwo
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem
wypływowym - Część 1: Emulsje asfaltowe
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

51.

PN-EN 13108-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA

52.

PN-EN 13108-20

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

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
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 badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek
asfaltowych na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie
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53.

PN-EN 13108-21

54.

PN-EN 13179-1

55.

PN-EN 13179-2

56.

PN-EN 13398

57.

PN-EN 13399

58.

PN-EN 13587

59.

PN-EN 13588

60.

PN-EN 13589

61.
62.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

62a.

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

63.

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

63a

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

64.

PN-EN 14023

64a.
65.

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

66.

PN-EN 14188-2

67.

PN-EN 22592

68.

PN-EN ISO 2592

69.

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

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

76.

PN-EN 1428

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

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)
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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

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

79. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa
80.

81.

82.

– 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.
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 technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

84. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i
WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego w ramach zadania „Budowa drogi
gminnej – ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
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 mineralnoasfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 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
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
AC11W , AC16W
KR 3-4
AC16W, AC22W
KR 5-7
AC16W, AC22W
1)
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
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Uwaga: niniejsza STWiORB 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.
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 mineralnoasfaltowej 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 STWiORB D-M-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 STWiORB D-M-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 STWiORB D-M-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.
Tablica 2. Materiały do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Materiał
KR1 ÷ KR2

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

11a)

16

Kategoria ruchu
KR3 ÷ KR4
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
10

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
Indeks penetracji

-

PN-EN 12591[23]
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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

Brak
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11

Lepkość dynamiczna w 60°C

12

Lepkość kinematyczna w 135°C

Pa·s

PN-EN 12596[27]

mm2/s

PN-EN 12595[26]

wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [66] [66a]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
Metoda
JedWymaganie
Właściwość
25/55 – 60
25/55 – 80
podstawowe
badania
nostka
wymawymaklasa
klasa
ganie
ganie
Konsystencja w
pośrednich
Penetracja
PN-EN 1426
0,1
tempe-raturach
25-55
3
25-55
3
w 25°C
[20]
mm
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich
Temperatura
PN-EN 1427
°C
≥ 60
6
≥ 80
2
temperaturach
mięknienia
[21]
eksploatacyjnyc
h
Siła rozciągania
(mała prędkość
rozciągania)
Kohezja

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

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

J/cm2

≥2w
10°C

6

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

J/cm2

NPDa

0

J/cm2

NPDa

0

%

≤ 0,5

%

PN-EN 13588
[61]
PN-EN 126071[29]
PN-EN 1426
[20]
PN-EN 1427
[21]
PN-EN ISO
2592 [70]

TBRb
(w
15°C)
-

-

-

-

-

3

≤ 0,5

3

≥ 60

7

≥ 60

7

°C

≤8

2

≤8

2

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

Temperatura
łamliwości

PN-EN 12593
[25]

°C

≤ -10

5

≤ -15

7

Nawrót sprężysty w
25°C
Nawrót sprężysty w
10°C

PN-EN 13398
[58]

%

≥ 60

4

≥ 80

2

NPDa

0

TBRb

1

NPDa

0

Zakres plastyczności
Wymagania
Dodatkowe

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

Stabilność
magazyno-wania.
Różnica tempe-ratur
mięknienia
Stabilność
magazynowania.
Różnica penetracji
Spadek temperatury
mięknienia po sta-

PN-EN 14023
[66] Punkt
5.1.9
PN-EN 13399
[59]
PN-EN 1427
[21]
PN-EN 13399
[59]
PN-EN 1426
[20]
PN-EN 126071 [29]

a

°C

NPD

°C

≤5

2

≤5

2

0,1
mm

NPDa

0

NPDa

0

°C

TBRb

1

TBRb

1
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rzeniu wg PN-EN
PN-EN 1427
12607-1lub-3 [29]
[21]
[30]
Nawrót sprężysty w
25°C po starzeniu
wg PN-EN 12607-1
≥ 50
lub
PN-EN 12607-3 [29] [30]
1 [29]
%
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w
[58]
10°C po starzeniu
wg PN-EN 12607-1
NPDa
lub
-3 [29] [30]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

4

≥ 50

4

0

NPDa

0

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,
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–
–
–

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 WT1 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.
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 z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN
kategoria nie niższa niż:

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 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];

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

deklarowana
przez
producenta
deklarowana
przez
producenta

deklarowana
przez
producenta
deklarowana
przez
producenta

F2

F2

F2

SBLA
deklarowany przez
producenta

SBLA
deklarowany
przez
producenta

mLPC 0,1

mLPC 0,1

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

V3,5

V3,5

V3,5

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]
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN
1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy żużla wielko-piecowego
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:
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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
KR1 ÷ KR2
KR3 ÷
KR5 ÷
KR4
KR7

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
KR3 ÷
KR5 ÷
KR4
KR7

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

GF85 lub GA85
GTCNR

GTC20

GTC20

ƒ16
MBF10
EcsDeklarowana

ECS30

ECS30

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta

mLPC0,1

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

Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12]

Wymagania w zależności
od kategorii ruchu
KR1 ÷ KR2
KR3 ÷ KR4
KR5 ÷ KR7
zgodnie z tablicą 24
wg PN-EN 13043 [50]
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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)

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

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym wypełniaczu
według PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1
[56], wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22],
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PNEN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [57],
wymagana kategoria:

V28/45
∆R&B8/25
WS10
CC70
KaDeklarowana
BNDeklarowana

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.
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
PIK
odzyskanego w granu-lacie
asfaltowyma)

Kategoria FM1/01

Pen.

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

Jednorodność
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)

Grupa 1
[%(m/m)]
<1
<5

Kategoria

Grupa 2
[%(m/m)]
<0,1
<0,1

PM
PM1/0,1
PM5/0,1
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>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.
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 mineralnoasfaltowych 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
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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.
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

KR 1-7

Rodzaj materiału
Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy
bitumiczne

Ruch
KR 1-2
KR 3-7
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Tablica 16.

Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi

Rodzaj warstwy

Ruch

Warstwa wiążąca

Rodzaj materiału

KR 1-7

Pasty asfaltowe lub
elastyczne taśmy bitumiczne

Tablica 17. Wymagania wobec taśm bitumicznych
Właściwość

Metoda badawcza

Dodatkowy opis warunków
badania

Wymaganie

Temperatura mięknienia PiK

PN-EN 1427[21]

Penetracja stożkiem

PN-EN 13880-2[71]

Odprężenie
sprężyste
(odbojność)
Zginanie na zimno

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

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

Możliwość wydłużenia oraz
przyczepności taśmy

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

W temperaturze
-10°C

≥10%
≤1 N/mm2

Możliwość wydłużenia oraz
przyczepności taśmy po
starzeniu termicznym

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

W temperaturze
-10°C

Należy podać wynik

≥90°C
20 do 50
1/10 mm
10 do 30%
Bez pęknięcia

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 OST D-04.03.01a [2].
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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 [52], załącznik
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

Właściwość

AC11W
KR1-KR2
Od
do
100
90
100
60
85
30
55
6
24
3,0
8,0

Przesiew, [% (m/m)]
AC16W
AC16W
KR1-KR2
KR3-KR7
od
do
od
do
100
100
90
100
90
100
65
80
70
90
55
80
25
55
25
50
5
15
4
12
3,0
8,0
4,0
10,0

AC22W
KR3-KR7
od
do
100
90
100
65
90
45
70
20
45
4
12
4,0
10,0

Wymiar sita #, [mm]
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartość
lepiszcza,
Bmin4,8
Bmin4,6
Bmin4,6
Bmin4,4
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

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg
PN-EN
13108-20 [54]

Metoda i warunki badania

AC11W

AC16W

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

VMAmin 14

VMAmin 14

Odporność na działanie
wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37],
p. 5
PN-EN 12697-12 [39],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamra-

ITSR80

ITSR80

Zawartość
przestrzeni

wolnych
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a)

żania, badanie w 25°C a)
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
PN-EN
13108-20 [54]
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń
C.1.20, wałowanie,
P98-P100
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

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
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

ITS80

WTSAIR 0,15
PRDAIR7,0

ITSR80

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

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

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
WTSAIR 0,10
WTSAIR 0,10
w powietrzu, PN-EN 13108-20
PRDAIR 5,0
PRDAIR 5,0
[54], D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [39],
Odporność na działanie
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C z
ITSR80
ITSR80
wody
2×35 uderzeń
jednym cyklem zamra-żania,
badanie w 25°C b)
a)
Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1 [82],
c)
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2014 w załączniku 2 [83].
Odporność na
deformacje trwałe a)c)

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-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 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,
b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gładkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
h) sprzęt drobny.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt 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 STWiORB D-M-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 mineralnoasfaltowej (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,
−
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.
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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 13108-21 [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 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
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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 141881 [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 STWiORB 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 mineralnoasfaltowej 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 PN-EN 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,
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–

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 OST
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 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 mineralno-asfaltowej 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
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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.
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
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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.
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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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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.),
− 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.
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 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.

Tablica 28. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwość

Metoda badania
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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)

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

Wrażliwość na działanie wody (powiązana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12 [39]

Odporność na deformacje trwałe (powiązana
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego
do
maksymalnego
obciążenia osi poniżej 130 kN

PN-EN 12697-22 [41],
mały aparat, metoda B,
w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

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 12697-26 [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:
– 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
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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 131mięknienia 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.
a)
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
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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 mineralno-asfaltowej 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

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

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

< 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

≥20

±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
Mieszanki
gruboziarniste

1

2

±0,6

±0,55

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

±0,50

±0,40
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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 mięknienia lepiszcza odzyskanego
Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[23] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2 [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 mineralno-asfaltowej 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).
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 PN-EN 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

Typ i wymiar mieszanki

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]
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Wiążąca

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 134dróg 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 [%]

Dla wartości średniej grubości wbudowanej warstwy z
całego odcinka budowy

Pakiet: warstwa
ścieralna+wiążąca
+podbudowa
asfaltowa razem
Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

Dla wartości pojedynczych wyników pomiarów grubości
wbudowanej warstwy

0÷10%, ale nie
więcej niż 1,0 cm

Warunki oceny

Warstwa wiążąca
Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

0÷10%

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

G,Z

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,

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

9
9
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utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
przeznaczone do ruchu i postoju
pojazdów

L,D, place
parkingi,

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

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 wiążącej
6

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
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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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie 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 STWiORB 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
2. D-04.03.01a
Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej STWiORB)
3.

PN-EN 196-2

Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu
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4.
5.

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

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

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 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 mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej
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35.

PN-EN 12697-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralnoasfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

36.

PN-EN 12697-6

37.

PN-EN 12697-8

38.

PN-EN 12697-11

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

39.

PN-EN 12697-12

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę

40.

PN-EN 12697-13

41.

PN-EN 12697-22

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 22: Koleinowanie

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

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania

47.

PN-EN 12697-41

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające oblodzeniu

48.

PN-EN 12697-42

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym

49.

PN-EN 12697-43

50.

PN-EN 13043

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

51.

PN-EN 13108-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy

52.

PN-EN 13108-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA

53.

PN-EN 13108-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy

54.

PN-EN 13108-20

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

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

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

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 26: Sztywność
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
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61.

PN-EN 13588

62.

PN-EN 13589

63.
64.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

64a.
65.
65a.

66.
66a.

PN-EN 13808:201310/Ap1:2014-07
PN-EN 13924-2
PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
2014-07 i PN-EN 139242:2014-04/Ap2:2015-09E
PN-EN 14023
PN-EN 14023:2011/Ap1:
2014-04

67.

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

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
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)

77.

PN-EN 1425
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

78.

PN-EN 1428

79.

PN-EN 13074-1

80.

PN-EN 13074-2

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 2014 82.

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.
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83. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

84.

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.
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

85. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

86. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Kołodziejskiej
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej
na zimno i dotyczą:
− frezowania profilującego na głębokość 0÷6 cm na drodze głównej oraz na drogach bocznych,
− frezowania na głębokość 6 cm w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni
− frezowania na głębokość 5 cm w celu wykonania remontu nawierzchni na zatokach autobusowych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. 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 STWiORB
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiałem ubocznym procesu frezowania nawierzchni jest bitumiczny materiał pofrezowy, który stanowi własność
Zamawiającego. Część tego materiału wykorzystana zostanie w późniejszej fazie robót do umocnienia poboczy oraz zjazdów
gruntowych. Nadmiar materiału należy odtransportować do miejsca składowania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do frezowania
należy stosować frezarki drogowe umożlwiające 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) Inspektor 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 1,2 m. Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z
jezdni na środki transportu. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być
zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca może ubywać 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 STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. Frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno D-05.03.11
Strona 3 z 4
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez
STR. 140

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 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 STWiORB.
Jeśli 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. 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.
5.4. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy
nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji projektowej.
6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M 00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary określone w tablicy 1.
Tablica 1. Zakres częstotliwości badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.
Lp
Właściwość
Częstotliwość badań kontrolnych
1.
Równość podłużna
łatą 4-metrową co 20 m
2.
Równość poprzeczna
łatą 4-metrową co 20 m
3.
Spadki poprzeczne
co 50 m
4.
Szerokość frezowania
co 50 m
5.
Głębokość frezowania
na bieżąco
6.2. Dopuszczalne tolerancje

Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z następującymi tolerancjami:
1. równość podłużna i poprzeczna jak w pkt. 5.1.
2. spadek poprzeczny  0,5%.
3. szerokość frezowania - pełna,
4. głębokość frezowania  5mm
7. Obmiar robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) frezowanej nawierzchni na określoną głębokość.
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera.
8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa frezowania nawierzchni obejmuje:
f) składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.
g) prace pomiarowe i przygotowawcze,
h) frezowanie na określoną głębokość w ilości przejść maszyny frezującej aż do uzyskania wymaganej głębokości
frezowania,
i) przekazanie destruktu do utylizacji wraz ze wszelkimi kosztami,
lub transport destruktu w miejsce wskazane przez Inżyniera, złożenie destruktu w pryzmach wraz z ich
zabezpieczeniem,
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j) przeprowadzenie pomiarów nawierzchni po sfrezowaniu,
k) utrzymanie czystości na terenie budowy oraz na drogach, po których transportowany będzie destrukt z frezowania.
10. Przepisy związane

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I HUMUSOWANIE
1. WSTĘP
1.1. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- powierzchniowym umocnieniem skarp humusowaniem lub darniowaniem,
- humusowaniem pozostałych powierzchni terenu.
1.2. Określenia podstawowe
1.2.1. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.
1.2.2. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z
podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach
równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w
postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia
się ziemią roślinną i zasiewa trawą.
1.2.3. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.2.4. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą STWiORB są:
− darnina,
− ziemia urodzajna,
− nasiona traw oraz roślin motylkowatych,
− mech, szpilki, paliki i pale,
2.1. Darnina
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu
specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć
szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami
w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona
kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada
następującym kryteriom:
optymalny skład granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
45 - 70%,
zawartość fosforu (P2O5)
> 20 mg/m2,
zawartość potasu (K2O)
> 30 mg/m2,
kwasowość pH
5,5.
2.3. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o
drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 .
2.4. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro
zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− równiarek,
− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
− wibratorów samobieżnych,
− płyt ubijających,
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− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,
− hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, brony chwastownika zgrzebła, wałowłóki),
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
4. TRANSPORT
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej
i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. Szpilki,
paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu
występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub
pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.2. Darniowanie
Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności w październiku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą
ziemi urodzajnej.
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.
Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.5.1. Darniowanie kożuchowe
Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o element zabezpieczający
podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu
lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie.
Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym
ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża.
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy przybić
szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. na płat.
5.5.2. Darniowanie w kratę
Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). Darniowanie w kratę należy
wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyżującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte
darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i STWiORB. Ułożone w kratę płaty darniny należy
uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PNR-65023:1999 .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy
poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad
powierzchnię. Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie lub darniowanie,
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni humusowanego terenu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
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 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darninowanie obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− ew. pielęgnacja spoin,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
oznakowania poziomego w ramach prac związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów –
Sławno .
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania
poziomego grubowarstwowego i obejmuje:
- malowanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci symboli oraz innych linii związanych z
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. Oznakowanie poziome grubowarstwowe: ciągłe i strukturalne (w technologii
struktury otwartej) - wykonane przy użyciu mas chemoutwardzalnych, termoplastycznych o grubości warstwy 0.9 - 3.5 mm.
1.4.2. Farba - ciekły produkt, zawierający ciała stałe zdyspergowane w rozpuszczalniku organicznym lub wodzie, występujący w
postaci jedno lub wieloskładnikowej. Nakładana pędzlem, wałkiem, przez natrysk lub każdą inną stosowną metodą, wytwarza
kohezyjną powłokę w procesie odparowania rozpuszczalnika i/lub reakcji chemicznej.
1.4.3. Masa termoplastyczna - materiał do poziomego oznakowania wolny od rozpuszczalników występujący w postaci bloku,
granulatu lub proszku. W wyniku podgrzania topi się, po czym jest nakładany odpowiednią metodą: ręcznie lub mechanicznie. Po
ostygnięciu tworzy kohezyjną powłokę.
1.4.4. Masa chemoutwardzalna - materiał stosowany do grubowarstwowego poziomego znakowania dróg, przeznaczony do
wykonywania wszystkich rodzajów poziomych oznakowań dróg. Ze względu na trwałość oznakowania może być stosowany w
miejscach często lub stale przejeżdżanych przez pojazdy.
1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne".144
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB „Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wykonania oznakowania poziomego
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania musi posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą do
stosowania materiałów w budownictwie drogowym i mostowym, wydaną przez IBDiM.
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 punktach 2.2.1 - 2.2.4.
Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi. Materiały do poziomego znakowania dróg. POD-97" oraz
PN-EN 1871-2003
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego zgodnie z niniejszą STWiORB są:
- farba rozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna i chemoutwardzalna
- masa chemoutwardzalna,
- masa termoplastyczna,
- kulki szklane.
Okres trwałości dla materiałów stosowanych przy wykonaniu oznakowania poziomego wynosi dla oznakowania
grubowarstwowego - 60 miesięcy
2.2.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm
do 3,5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych
przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w
wyniku reakcji chemicznej.
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 warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. Masa termoplastyczna stosowana na gorąco, w skład której wchodzą pigmenty,
wypełniacze kruszywa, kulki szklane, środki pomocnicze oraz żywica organiczna.
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom
POD-97.
2.2.2. Kulki szklane
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Do malowania znakowania poziomego jako materiał odblaskowy należy stosować zgodnie z wymaganiami POD-97 mikrokulki
szklane refleksyjne charakteryzujące się współczynnikiem załamania powyżej 1,5, wykazujące odporność na wodę, chlorek sodu i
zawierające nie więcej jak 25% kulek z defektami.
2.3. Kontrola jakości
Wykonawca, jako odpowiedzialny za prawidłowe zamówienie i jakość stosowanych materiałów, prowadzi na swój koszt kontrolę
ilościową i jakościową. Inżynier ma prawo dokonywać kontroli jakości materiałów.
2.4. Warunki składowania
Materiały do poziomego znakowania nawierzchni powinny zachowywać stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.
Materiały do poziomego znakowania należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta,
zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze:
- dla farb rozpuszczalnikowych od 0 -f 25°C,
- dla pozostałych materiałów - poniżej 40°C. w opakowaniach handlowych producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Znakowanie może być wykonywane przy użyciu szablonów. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego
posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych
materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania.
Do wykonania znakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt, zaakceptowany przez Inżyniera:
- szczotki mechaniczne i ręczne,
- sprężarki,
- malowarki automatyczne,
- pistolet ręczny, wałek lub szczotka,
- sprzęt do usunięcia istniejącego oznakowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB "Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów do oznakowania
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i
zachowaniem wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/O-79252.
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podłoża oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, smarów
i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.2.2. Warunki atmosferyczne
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót będą zgodne z
warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju materiału użytego do malowania. Temperatura powierzchni malowane i
powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być mniejsza od 85%.
5.2.3. Przedznakowanie
Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać przedznakowanie, zgodnie Rysunkami i
wskazaniami 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.
5.2.4. Wykonanie oznakowania
5.2.4.1. Malowanie masą chemoutwardzalną
Masę chemoutwardzalną należy nakładać ręcznie lub maszynowo na suche podłoże bez zanieczyszczeń mechanicznych lub
organicznych przy temperaturze powietrza od 0°C do 40°C i temperaturze podłoża od 0°C do 45°C, przy maksymalnej wilgotności
względnej powietrza 80%.
Masę nakłada się warstwą o grubości 3,0 mm. Rozkładanie może być ręczne przy zastosowaniu szpachli, plastomarkera lub przy
użyciu maszyny samobieżnej. W celu uzyskania odblaskowości oznakowania należy w czasie nie dłuższym niż 10 s po
wymalowaniu posypać kulkami szklanymi w ilości co najmniej 300 g/m2. Podczas wykonywania poziomych oznakowań dróg masą
chemoutwardzalną należy przestrzegać zaleceń producenta. Czas schnięcia nie powinien być dłuższy niż 60 mim.
5.2.4.2. Malowanie masą termoplastyczną
STR. 145

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Rozgrzewanie masy przed aplikacją należy wykonywać w przeznaczonym do tego celu kotle z mieszalnikiem. Ze względu na
możliwość miejscowego przegrzewania materiały zalecane są kotły z płaszczami olejowymi lub powietrznymi, zaopatrzone w
system regulacji temperatury. Masa nadaje się do rozkładania ręcznego lub mechanicznego. Należy je nanosić na czyste, suche
podłoże asfaltowe ze śladów olejów.
Masę nakłada się warstwą o grubości 3,0 mm.
Bezpośrednio po nałożeniu masy, w celu uzyskania odblaskowości w pierwszym miesiącu eksploatacji świeżą powłokę należy
posypać mieszaniną odblaskową w ilości co najmniej 300 g/m2. Zalecane są mikrokule szklane refleksyjne 100 - 600 bez powłoki
silikonowej spełniającej wymagania POD-97.
Czas schnięcia nie powinien być dłuższy niż 15 min.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola jakości materiałów
Materiały do poziomego oznakowania będą posiadać stosowne Aprobaty Techniczne i Atesty producenta.
6.3. Badania oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:
- dobrą widocznością w ciągu całej doby,
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów deszczu,
- zachowania minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania,
- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której jest umieszczone,
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie,
- szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne. 6.3.1. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania.
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w
świetle rozproszonym:
Qd = L/E,
gdzie:
QD-współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, E oświetlenie płaszczyzny pola, lx.
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Wartość współczynnika
Qd dla farb i mas powinna wynosić dla oznakowania świeżego (przez 10 dni od wymalowania):
- barwy białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1.
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania z materiałów prefabrykowanych powinna wynosić w całym okresie użytkowania
(licząc od momentu ułożenia):
- barwy białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1.
Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnikailuminancji p, wg POD97.
Wartość współczynnika p dla farb i mas powinna wynosić dla oznakowania świeżego(przez 10 dni od wymalowania):
- barwy białej, co najmniej 0,60.
Wartość współczynnika p dla farb i mas powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy:
- białej co najmniej 0,30, w całym okresie użytkowania.
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania
powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne:
Punkt narożny
1
2
3
4
Oznakowanie białe:
x
0,4
0,3
0,3
0,34
y
0,4
0,3
0,3
0,38
6.3.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego (max. 10 dni od wykonania) w stanie suchym, barwy:
- białej co najmniej 300 mcd m-2 lx-1 - oznakowanie grubowarstwowe,
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania grubowarstwowego barwy:
- białej co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 w całym okresie użytkowania
6.3.3. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim,
wg POD-97. 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:
- świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.4. Trwałość oznakowania
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97
powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
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- farbami, co najmniej 5,
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6.
Trwałości oznakowania należy liczyć od czasu odebrania przez Inżyniera.
6.3.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas 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.
6.3.6. Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:
- oznakowania grubowarstwowego 3.0 mm,
6.3.7. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego.
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz
w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, 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 (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubości warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97,
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.),
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97.
Po wykonaniu oznakowania Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań o których mowa w pkt. 6.3.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu
upływu okresu gwarancji. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić
wykonanie badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
- szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1- 6.3.5 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach
technicznych POD-97". Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca,
w przypadku przeciwnym -Zamawiający.
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003
r.) powinny odpowiadać następującym warunkom:
- dla symboli rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru
długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne".
7.2. Rodzaje odbiorów
Jednostką obmiarową dla malowania jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznakowania poziomego
grubowarstwowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne".
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór oznakowania poziomego obejmuje:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - oczyszczenie nawierzchni przed znakowaniem, przedznakowanie,
b) odbiór ostateczny - wszystkie elementy robót objęte w niniejszej STWiORB,
c) odbiór pogwarancyjny oznakowania (po upływie okresu gwarancyjnego).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB "Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oznakowania poziomego wg jednostek obmiarowych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wytyczenie i prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze i oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znaków o kształtach i wymiarach zgodnie z Dokumentacją Projektową, DU RP Nr
220 z dn. 23.12.2003 i STWiORB,
- ochronę znaków przed zniszczeniem,
- badania kontrolne i pomiary,
- uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1871:2003
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne
PN-EN 1436:2007

Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/O-79252

Opakowania transportowe z zawartością.

PN-EN 1790:2002
Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
10.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Warunki
Techniczne – POD-97

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno.
2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci :tablic znaków drogowych o pow. do 0,3m2
odblaskowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być
wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału
o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku,
wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.6. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty
produkcji.
1.4.7. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty
produkcji.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B")
nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro",
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06250 [1].
2.3.1. Pręty zbrojenia
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. Konstrukcje
wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, zaakceptowanych
przez Inżyniera. wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku,
muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i
występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas
trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
2.16. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a
prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- koparek kołowych, np. 0,15 m 3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m 3 ,
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro",
środków transportowych do przewozu materiałów,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- sprzętu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Transport kruszywa
powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami
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transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach
transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami
transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru
robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub
wskazaniami Inżyniera.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być
wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i STWiORB. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,
nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach
drogowych pionowych [28].
5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak również
konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m 2 , gdy występuje możliwość
bezpośredniego najechania na nie przez pojazD-muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciw destrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją
projektową, lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż
najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro".
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić
go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m 2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny
powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych
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określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB.

D-07.07.01 OŚWIETLENIE DRÓG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SWTiORB
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SWTiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia
drogowego.
1.2. Zakres stosowania SWTiORB
Ogólna specyfikacja techniczna (SWTiORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie SWTiORB przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SWTiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową oświetlenia na drogach
publicznych istniejących i projektowanych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania opraw
oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m.
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
1.4.5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i
nad ziemią.
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.
1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji
pracy.
1.4.8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich
napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania ustoju betonowego „na mokro”
2.2.1. Szalowanie
Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową szalowanie powinno być sprawdzone, aby
wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.
2.2.2. Beton
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera, lecz nie niższa niż klasa B 30.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1, według PN-88/B-06250 [3].
Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]
Lp. Właściwość
Wartość
1
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa
30
2
Nasiąkliwość betonu, %
5
3
Odporność betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporności
F 50
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 35, odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000 [6].
Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [22] i składowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712 [4].
Woda powinna być odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany
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zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-85/B-23010 [5].
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom BN87/6774-04 [24].
2.3.2. Folia
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego
PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji
projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 [1].
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie
antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych” [35].
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na
przekładkach z drewna sosnowego.
2.4.2. Rury betonowe
Rury betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla wykonania ustojów pod słupy
oświetleniowe zaleca się stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.
Składowanie rur betonowych powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych w
pozycji wbudowania.
2.4.3. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza
ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90
mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.4.4. Kable
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie kabli o
napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył
powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy
robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2.
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.4.5. Źródła światła i oprawy
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i
oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15].
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z halogenkami.
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych
stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54
i klasą
ochronności I.
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].
2.4.6. Słupy i maszty oświetleniowe
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu.
Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy oświetleniowe betonowe i stalowe
umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 10
i 12 m oraz maszty o wysokości zawieszenia opraw 16 i 18 m.
Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i
III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania wysięgnika
rurowego i osłony stożkowej.
W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami.
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do
podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.
Stalowe słupy i maszty winny być wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie wewnętrzne
powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu o grubości min. 120 µm. Strona zewnętrzna po oczyszczeniu
II stopnia powinna być malowana trzema warstwami farb; antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba nawierzchniowa
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powinna być koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1).
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B03200 [7]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi.
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.4.7. Wysięgniki
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do
76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm.
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich wysięg powinien być
zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia
dróg.
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur,
tak jak słupy i maszty oświetleniowe.
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
2.4.8. Kapturek osłonowy
Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika i słupa
oświetleniowego.
2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków
przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.
2.4.10. Szafa oświetleniowa
Szfa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14],
jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna być
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.
Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów:
− zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, składającego się z podstaw bezpiecznikowych
200 A lub łącznika ręcznego 200 A,
− odbiorczego składającego się z min. 6 pól odpływowych, wyposażonego w gniazda bezpiecznikowe BiGs 63 A i styczniki 200
A, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać
uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 70 mm2 bez używania końcówek kablowych,
− pomiarowego, służącego do pomiaru energii elektrycznej,
− sterowniczego realizującego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST.
Ponadto szafa oświetleniowa powinna umożliwiać wyłączanie części oświetlenia oraz pracę w pierścieniu sterowniczym
ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed
dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.4.11. Żwir na podsypkę
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom
BN-66/6774-01 [23].
2.4.12. Kit uszczelniający
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie rodzaje kitów
spełniające wymagania BN-80/6112-28 [20].
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
− żurawia samochodowego,
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Æ 70 cm,
− spawarki transformatorowej do 500 A,
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Æ 15 cm,
− urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących
środków transportu:
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−
−
−
−
−

samochodu skrzyniowego,
przyczepy dłużycowej,
samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B06050 [2].
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich
stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni,
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać
w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć
na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.
5.3. Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy stosować proste do wykonania ustoje z użyciem rur
betonowych Æ 60 cm długości 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.
Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna wytrzymać parcie wiatru
dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10 cm pod powierzchnią gruntu.
5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej.
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 [23].
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną
tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.
5.5. Montaż masztów
Przed przystąpieniem do montażu masztu należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych,
oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy
uzupełnić.
Maszt ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować
odkształcenia elementów lub ich zniszczenia.
Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem.
Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem.
Odchyłka osi masztu od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości masztu.
Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytków,
uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie należy malować przy
temperaturze otoczenia niższej niż 5oC i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%.
5.6. Montaż słupów
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa powinien opierać
się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x
7 cm.
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.
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Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż
nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.7. Montaż wysięgników
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem.
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po
ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach.
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy.
Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym,
wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym.
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością
± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej
do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.
Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni
oświetlanej jezdni.
5.8. Montaż opraw
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się
lampy).
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż
1 mm2.
Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy należy mocować na
wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów
zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
5.9. Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z
normą PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak
nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości
10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać
folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych.
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów
kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający:
− nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu,
− łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych
z naprawą i konserwacją konstrukcji.
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów
eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu
nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m.
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych
Najmniejsza
dopuszczalna
Rodzaj
urządzenia
podziemnego
odległość
w
cm
Lp.
pionowa przy pozioma przy
skrzyżowaniu zbliżeniu
1
Kable
elektroenergetyczne
na
napięcie 25
10
znamionowe sieci do 1 kV
2
Kable
elektroenergetyczne
na
napięcie 50
10
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV
3
Kable telekomunikacyjne
50
50
4
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 50 *)
50
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gazowe z gazami niepalnymi
Rurociągi z cieczami palnymi
50 *)
100
Rurociągi z gazami palnymi
wg PN-91/M-34501 [18]
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 80
podpora, odciążka)
8
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały 50
*) Należy zastosować przepust kablowy.
5.10. Montaż szafy oświetleniowej
Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez producenta szafy i
fundamentu.
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie:
− wykopów pod fundament,
− montaż fundamentu,
− ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
− wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
− podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych,
− zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.
5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się nowych przepisów,
może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od
warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny.
5.11.1. Zerowanie
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej
niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów.
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych
Æ 20 mm, nie krótszych niż 2,5 m,
połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.
5.11.2. Uziemienie
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne
odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych
. Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x
4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych.
Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody miedziane o przekroju nie
mniejszym niż 2,5 mm2.
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Fundamenty i ustoje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.
6.4. Latarnie i maszty oświetleniowe
Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
− dokładności ustawienia pionowego słupów,
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,
− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
5
6
7
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−
−
−
−

głębokości zakopania kabla,
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległości folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla,
które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.6. Szafa oświetleniowa
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:
− stan pokryć antykorozyjnych,
− ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem,
− jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,
− jakość konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:
− jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,
− stan powłok antykorozyjnych,
− jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,
− zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz
szafy.
6.7. Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan
połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej
niż 60 cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od
wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczności zerowania.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.8. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być
wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów,
pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać
podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów
należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
całej skali na danym zakresie.
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji
kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SWTiORB zostaną przez Inżyniera
odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SWTiORB zostaną rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych jest sztuka.
8. odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykopy pod fundamenty i kable,
− wykonanie fundamentów i ustojów,
− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
− wykonanie uziomów taśmowych.
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8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5
SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”:
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,
− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SWTiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio:
− wyznaczenie robót w terenie,
− dostarczenie materiałów,
− wykopy pod fundamenty lub kable,
− wykonanie fundamentów lub ustojów,
− zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
− montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej,
− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,
− podłączenie zasilania,
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322
Elektroenergetyczne
linie
napowietrzne.
Fundamenty
konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badań przy odbiorze
3. PN-88/B-06250
Beton zwykły
4. PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-88/B-30000
Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
9. PN-80/C-89205
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032
Oświetlenie dróg publicznych
11. PN-55/E-05021
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności
przewodów i kabli
12. PN-75/E-05100
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa
13. PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania
dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie
badań typu
15. PN-83/E-06305
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i
badania
16. PN-79/E-06314
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
17. PN-93/E-90401
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6
kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1
kV
18. PN-91/M-34501
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów
z przeszkodami terenowymi. Wymagania
19. PN-86/O-79100
Opakowania transportowe. Odporność na narażanie
mechaniczne. Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28
Kit miniowy
21. BN-68/6353-03
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-66/6774-01
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
pospółka
24. BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
25. BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
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26. BN-77/8931-12
27. BN-72/8932-01
28. BN-83/8971-06

29. BN-89/8984-17/03
30. BN-79/9068-01

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe
WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
34. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
35. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB)
Przedmiotem niniejszą Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem krawężników betonowych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice –
Wacławów – Sławno.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą Robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych:
- 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Dokładna lokalizacja w/g części
rysunkowej Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki uliczne - krawężniki składające się z elementów betonowych lub kamiennych i stanowiące
odgraniczenie
pasa jezdnego ulicy od pasów chodnikowych.
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano STWiORB DM 00.00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania, ogólne dotyczące materiałów podano w.STWiORB DM 00.00.00
2.2. Materiały do wykonania krawężników
Materiałami stosowanymi przy budowie krawężników zgodnie z zasadami n/n STWiORB są:
2.2.1. Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe prostokątne ścięte typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100 cm, gat. I, z betonu klasy
B30, powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/04 [12], BN-«0/6775-03/01 [11] oraz Komunikatu
PKNMU z dnia 29 maja 1987 r. [15].
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonu, nasiąkliwość nie
powinna być większa niż 4 %.
Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [8] - stopień mrozoodporności F 75.
Ścieralność na tarczy Boehmego według BN-80/6775-03.04 [12] nie powinna przekraczać dla gatunku 1-3 mm.
Nośność elementów zgodnie z normą BN-80/6775-03.04 [12] oraz Komunikatem Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Wag. Jakości z dnia 29 maja 1987 r. [15] nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężnikowy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/04 [12] powinny
STR. 159

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
wynosić:
- długość ± 8 mm,
- szerokość, wysokość ± 3mm
2.2. l. 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężnikowy betonowych
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy l.
Tablica l. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek I

Gatunek II

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość
powierzchni i krawędzi

7

3

Szczerby i
uszkodzenia
krawędzi i
naroży

niedopuszczalne

ograniczające powierzchnie górne (ścieralne),
mm
ograniczające pozostałe krawędzie liczba,
max
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

2
20
6

2
40 10

2.2.1.3. Składowanie
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad druga,
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość
5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.2.2. Beton zwykły kl. B15, spełniający wymagania PN-B-06250 [8]
2.2.3. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być maiła nie mniejszej niż
35,odpowiadający wymaganiom normy PN-B-19701 [6].
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowęj do zalania spoin krawężników powinien odpowiadać
normie PN-B-19701 [6]. Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cement owo-piaskowej, powinna być odmiany "l" i odpowiadać
wymaganiom PN- B-32250 [7].
2.2.5. Piasek naturalny odpowiadający wymaganiom normy PN-R-06711 (3)
2.2.6. Masa zalewowa
Do zalewania spoin krawężników ustawianych na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawą,należy (co 50 m) nad szczeliną dylatacyjną lawy używać bitumicznej masy zalewowej
wg BN-74/6771 -04 [ l 0
3.SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00,
3.2. Sprzęt do ustawienia krawężników
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych
lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.
4.2. Transport materiałów do wykonania krawężników.
4.2. 1 Krawężniki
Krawężniki można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej
wytrzymałości badanej serii próbek.
Krawężniki na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.2.2. Mieszanka betonowa kL B15
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany samochodami
wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania właściwej konsystencji.
4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [13].
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4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą
wykonywane Roboty związane z ustawianiem krawężników.
5.2. Zakres wykonywanych Robót
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy.
Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [ l] Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody
Proctora.
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej.
Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy B 15 w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami. Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub
wibrowanie. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2], przy czym należy co
50 m stosować szczeliny dylatacyjne, wypełnione bitumiczną masą zalewową, odpowiadającą wymaganiom BN74/6771-04 [10]. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość lawy i osuszyć przed zalaniem ich
bitumiczną masą zalewową Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170°C.
5.2.4. Ustawienie krawężnika.
Krawężniki należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej na ławach betonowych, na
podsypce cementowo-piaskowej /l :4/ grubości 5 cm, po zagęszczeniu.
W przypadku regulacji pionowej krawężników lawę betonową po usunięciu prefabrykatu należy oczyścić z luźnego
materiału, a następnie uzupełnić betonem w szalunku do wymaganej niwelety. Tylna ścianka krawężnika od strony
chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.
Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m
można wykonać z krawężników ulicznych prostych.
Światło krawężników od strony jezdni powinno wynosić 12 cm, na przejściach dla pieszych - 2 cm. Niweleta
podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi.
5.2.5. Wypełnienie spoin.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać l cm Spoiny krawężników należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje zgodności oraz
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej STWiORB.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów Robót,
składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją
Projektową, ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n STWiORB oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania Robót
podanych w p. 6.4. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.
6.4. Kontrola po wykonaniu Robót 6.4. l. Sprawdzenie law fundamentowych
6.4 1.l. Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie próbek normowych, tj. sześciennych o wymiarze boku 150 mm należy
wykonać
zgodnie z PN-B-06250 [8].
6.4.1.2. Sprawdzanie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia
mogą wynosić ± l cm na każde 100 m lawy. Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora.
6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej,
- dla szerokości ławy
+20% szerokości projektowanej.
6.4.1.4. Sprawdzenie zgodności wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową
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Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi ± 20 % szerokości
projektowanej.
6.4. l. 5. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy.
Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
czterometrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm
6 4.1.6. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 100 m.
wykonanej ławy.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± l cm na każde 100 m
ustawienia krawężnika.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić ± l cm
na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika.
6.4.2.3. Równość górnej powierzchni krawężników
Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, 4-metrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm.
6.4.3.4. Dokładność wypełnienia spoin.
Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotycząc obmiaru Robót podano w STWiORB DM00 00.00 "Wymagania ogólne". Jednostką
obmiarową jest l metr (m) krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00.Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie
zaświadczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają następującym odbiorom
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (ława betonowa),
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy Robót objętych n/n STWiORB)
c) odbiór pogwarancyjny ,zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za l m krawężnika należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych Robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania l m krawężnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robót,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku ławy fundamentowej,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawężników,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin,
- zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z ustawieniem krawężników wynoszą:
- 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo - piaskowej 100,00 m
- ława pod krawężniki betonowa z oporem 6,17 m3
Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 1989r. sprawie
zmian do norm branżowych

D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem rozbudowy drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STR. 162
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Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
rozbudowy drogi powiatowej.
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 i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6. Kod CPV-45233222-1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
2.2.2.1.Aspekty wizualne
Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem normy, nie
powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie
z załącznikiem normy, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.(Uwaga: Ewentualne
wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne).
Tekstura
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
być opisana przez producenta. Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z
załącznikiem normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorcę. (Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne).
Zabarwienie
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem
normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorcę.(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za
istotne).
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są
produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 2 mm,
- na szerokości ± 2 mm,
- na grubości ± 3 mm.
Kolor kostki szary , typ cegła
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne
betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek – 60 MPa
b) najmniejsza pojedynczej kostki- 50 MPa
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki – brak
b) strata masy, %, nie więcej niż 5%
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20%
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-BSTR. 163
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06250 [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%.
Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających
Klasa -3
Znakowanie – D
Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 (Wartość średnia <= 1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5
2.2.7. Ścieralność
Odporność na ścieranie
Wymaganie
Klasa -3
Oznaczenie – H
Pomiar wykonany wg zał. G normy (na szerokiej tarczy ściernej) <= 23mm
Pomiar wykonany wg zał. H normy (na tarczy Böhmego) <= 20000mm3/ 5000mm2
2.2.8. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy
wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm
długości rozłupania.
2.2.9. Trwałość (ze względu na wytrzymałość)
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych
zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na
rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.
2.2.10. Odporność na poślizg/poślizgnięcie
Betonowe kostki 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 wymagane jest podanie
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować
wartość minimalną odporności na poślizg/poślizgnięcie.
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 do betonu
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
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom 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 wybarwienie.
Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika 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. Do zagęszczenia
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-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 wytrzymałości projektowanej, 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z
gruntu piaszczystego o WP >= 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno
być zgodne z warunkami określonymi w STWiORB D-04.02.01 „Warstwy odsączające i
odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub 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 chodnika, 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 chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika 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. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji może być zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.
Pozostałe wymagania określono w STWiORB D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi STWiORB.
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 STWiORB.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STWiORB:
- 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 chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien
przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju 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 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszą ± 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki gr.10cm,
- ułożenie kostki brukowej typu cegła szara wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują

D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
ustawieniem wykonaniem rozbudowy drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża
chodnikowego jako obramowania chodników i obejmują:
- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, jako
obramowanie przebudowywanych ciągów pieszych.
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
D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne".
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. Obrzeża betonowe
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
2.2.2 Wymagania techniczne
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. Powierzchnie obrzeży powinny być bez
rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Obrzeża
betonowe winny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tab. 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek 1
3

1

2

Elementy
betonowe

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w
mm

2

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

niedopuszczalne

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

2
20
6

Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN80/B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może
zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój
koszt.
2.2.3. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i
gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.3. Cement
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin obrzeży powinien odpowiadać PN-88/B30001.
2.4. Woda
Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.
2.4. Piasek
Piasek do wykonania ław powinien odpowiadać PN-79/B-06711.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt3. Podsypka piaskowa pod obrzeża betonowe
wykonana będzie ręcznie.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. Roboty związane z wbudowaniem obrzeży
betonowych - wykonane będą przy użyciu narzędzi brukarskich.
3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
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Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom
ławy w planie.
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 3 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z
polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. Wysokość obrzeża nad nawierzchnią
od strony ciągu komunikacyjnego powinno wynosić 5 cm. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu
komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem. żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać
szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Obrzeże od strony krawędzi jezdni bezwzględnie
wykonać na ławie betonowej z oporem klasy B-15.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby
sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić także czy producent krawężników betonowych posiada aprobatę
techniczną.
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 D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, STWiORB 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, Wykonanie ławy,
- wykonana podsypka.
Odbiór obrzeży powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robót bez hamowania ich postępu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. Zgodnie z Dokumentacją
Projektową należy wykonać:
- ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm i szer. 15 cm,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo -piaskową wraz z jej przygotowaniem,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża ziemią wraz z jej ubiciem,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
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D-08.05.03. POBOCZE DROGOWE Z GEOSIATKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów budownictwa
drogowego z zastosowaniem geosiatek komórkowych.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-niu i realizacji robót na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem podbudów
nawierzchni, gruntowych nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy, umocnienia skarp dróg i ścian oporowych przy
zastosowaniu geosiatki komórkowej, wypełnionej materiałem zasypowym.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geosiatka komórkowa – elastyczna struktura trójwymiarowa, złożona z zespołu taśm polietylenowych, łączonych
zgrzeinami punktowymi, którą w konstrukcjach rozciąga się do kształtu „plastra miodu”.
1.4.2. Komórkowy system ograniczający – system złożony z geosiatek komórkowych, wypełnionych materiałem zasypowym,
który będąc zamknięty w geosyntetycznych komórkach, jest chroniony przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami, umożliwiając
rozkładanie działającego obciążenia na większym obszarze.
1.4.3. Materiał zasypowy – materiał wypełniający komórki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukcji, obejmujący m.in.
kruszywo łamane, żwir, pospółkę, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony żużel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemię
roślinną itp.
1.4.4. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują:
geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których spójność jest
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który maszynowo zostaje
uformowany w postaci maty.
1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych
kierunkach (wątek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, że materiał ten przyjmuje własności tworzących go włókien. Mimo,
że włókna ułożone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiał posiada znaczną wytrzymałość na
rozciąganie w kierunku ukośnym.
1.4.7. Geosiatka płaska – geosyntetyczna płaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy
składowe, z oczkami połączonymi węzłami.
1.4.8. Rama montażowa – lekka przenośna rama, służąca do montażu dostarczonych na budowę geosiatek z wzajemnie
przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne rozciągnięcie geosiatki i nadanie jej komórkom nominalnych
wymiarów.
1.4.9. Nawierzchnia gruntowa – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, na
którym rozłożono geosiatkę komórkową i wypełniono jej komórki materiałem zasypowym.
1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
1.4.11. Umocnienie skarp – trwałe umocnienie powierzchniowe pochyłych elementów pasa drogowego w celu ochrony przed
erozją, za pomocą geosiatki komórkowej ułożonej na skarpach z wypełnieniem komórek geosiatki gruntem miejscowym lub
ziemią roślinną.
1.4.12. Ściana oporowa – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych.
1.4.13. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do przejęcia
obciążenia od kół samochodów dopuszczonych do ruchu.
1.4.14. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania
znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązują¬cymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą
techniczną IBDiM.
2.2.2. Materiały do wykonania obiektów i elementów drogowych z zastosowaniem geosiatki komórkowej
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy użyciu geosiatek
komórkowych są:
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–
geosiatka komórkowa,
–
geosyntetyki,
–
materiały wypełniające geosiatkę (materiały zasypowe),
–
materiały do mocowania geosiatki.
2.2.3. Geosiatka komórkowa
Geosiatka komórkowa powinna być wykonana z zespołu taśm z polietylenu dużej gęstości (HDPE), zabezpieczonego
przed działaniem promieniowania UV. Taśma jest dwustronnie teksturowana, połączona seriami głębokich, ultradźwiękowych
zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm. Cechy fizyczne, mechaniczne i
geometryczne powinny być określone w aprobacie technicznej IBDiM.
Wszystkie taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi wgłębieniami, przy czym
teksturowanie powinno stanowić od 22 wgłębień do 31 wgłębień o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm2 taśmy. Grubość
taśmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancją -5%, +10%, a po teksturowaniu grubość taśmy wynosi 1,52 ± 0,15
mm.
Geosiatka komórkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, składających się z siedemdziesięciu sześciu
taśm. W pozycji złożonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm. W
pozycji rozłożonej (rozciągniętej) sekcja stanowi układ faliście wygiętych taśm, złączonych grzbietami, wyznaczających
trójwymiarowe struktury komórkowe.
Geosiatki komórkowe produkuje się w różnych typach i rodzajach, których wyboru dokonuje się w dokumentacji
projektowej. Np. wysokość geosiatki, równa szerokości taśm może wynosić: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W
zakresie wielkości komórek można stosować geosiatki z (rys. 1):
–
sekcją standardową (GWS/NWS), o normalnych wielkościach komórek,
–
sekcją średniokomórkową (GWM/NWM),
–
sekcją wielkokomórkową (GWL/NWL), z komórkami dużych wymiarów.
W zakresie wypełnienia materiałem powierzchni taśmy geosiatki, można użyć:
–
taśmę nieperforowaną,
–
taśmę perforowaną (rys. 3).
Materiał taśm może być wytwarzany w kolorach: a) czarnym z użyciem wagowym 1,5% ÷ 2% sadzy, będącej absorberem
nadfioletu, zapobiegającego degradacji polimeru, b) brązowym, zielonym lub innym, przy zastosowaniu pigmentów do
kolorowania taśm bez zawartości metali ciężkich oraz aminowego stabilizatora opóźniającego działanie światła w ilości wagowej
1% nośnika.
W siatkach typu GWS pasma zgrzein są odległe od siebie o 330 mm ± 2,5 mm, a w siatce typu GWL o 660 ± 2,5 mm.
Taśmy perforowane powinny mieć rozmieszczone otwory o średnicy 10 mm w sposób przedstawiony na rysunku 3, z tolerancją
średnicy i rozmieszczenia otworów ± 0,5 mm (lub ± 2%).
Geosiatki komórkowe mogą być też produkowane na zamówienie w różnych wymiarach sekcji.
Oznaczenie typów geosiatek i odpowiadające im ciężary, wymiary oraz powierzchni komórek podano w załączniku 1, tab. 1,
wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy podano w zał. 1, tab. 2, a wymagania dotyczące taśmy podano w
zał. 1, tab. 3 i 4.
Wymiary sekcji powinny być zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamówienie o
innych wymiarach powinny odpowiadać wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe.
Sekcja geosiatki komórkowej rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mieć kształt prostopadłościanu. Górna
powierzchnia siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań.
Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, może różnić się o 3%, ale nie więcej jak 3 mm.
Przechowywanie geosiatki komórkowej powinno się odbywać w stanie złożonym (rys. 2). Każda sekcja powinna mieć etykietę
zawierającą jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłużej
niż dwa miesiące.
2.2.4. Geosyntetyki
Do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej należy stosować geosyntetyki określone w
dokumentacji projektowej, np.:
–
geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, filamentów, taśm) i geowłókniny
(warstwa runa lub włókien połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji),
–
geosiatkę płaską, w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów.
Każdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadać właściwej normie lub mieć aprobatę techniczną, wydaną przez
uprawnioną jednostkę, np. IBDiM.
Geosyntetyk powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.
Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się. Geosyntetyki powinny
być dostarczone bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie oraz z
odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki
nieopakowane należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu geosyntetyków
należy przestrzegać zaleceń producentów.
Rolki geosyntetyków mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi lub ładowarek.
2.2.5. Materiał wypełniający geosiatkę
Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową musi być dostosowany do funkcji konstrukcji,
zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej:
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a) w konstrukcjach wzmacniających powierzchnię skarp i stożków i pełniących funkcję przeciwerozyjną oraz w ścianach
oporowych stosuje się zwykle grunt miejscowy lub ziemię roślinną, z tym że w ścianach oporowych dopuszcza się również
wypełnienie betonem,
b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi materiałami naturalnymi jak kruszywo
łamane, żwir, pospółka, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony żużel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,
c) w obrzeżach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatności konstrukcji można zastosować wypełnienie betonem.
Materiał niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. dróg tymczasowych, parkingów, dróg o nawierzchni gruntowej,
podbudów) zaleca się, aby miał uziarnienie do 25 mm, z zawartością frakcji ilastej nie przekraczającej 7% i części organicznych
do 2%.
Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej powinno odpowiadać wymaganiom norm:
1) PN-B-11111:1996 [8] dla żwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,
2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa łamanego,
3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.
Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Beton do wypełniania komórek na obrzeżach geosiatek może być chudym betonem, odpowiadającym wymaganiom BN-70/893303 [11] o wytrzymałości na ściskanie Rm > 7,5 MPa lub betonem B10.
Beton do wypełnienia komórek w geosiatkach użytych do wykonania ścian oporowych może być betonem zwykłym wg PN-B06250:1988 [7].
Grunt miejscowy do wypełniania geosiatek powinien być zaaprobowanym przez Inżyniera materiałem uzyskanym na miejscu
budowy lub w jego sąsiedztwie. Ziemia roślinna (grunt urodzajny) powinna mieć zawartość od 3 do 20% składników
organicznych i powinna być pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
Wybór gatunku roślin powinien być dostosowany do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia.
Przy wyborze traw należy brać pod uwagę specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Do obsiania
gruntu urodzajnego można użyć uniwersalnej mieszanki traw.
2.2.6. Materiały do mocowania geosiatki
2.2.6.1. Kotwy firmowe
Kotwy firmowe służące do przymocowania geosiatek komórkowych lub linek napinających do podłoża składają się z pręta
zbrojeniowego oraz nałożonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego włóknem szklanym (rys.
5a i 5b). Zacisk ma dwa ramiona umożliwiające jednoczesne przymocowanie do podłoża dwóch ścian geosiatek, chociaż w
większości przypadków wystarczy zastosowanie jednego ramienia (rys. 5c, 5d, 7b).
Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 ÷ 12 mm.
2.2.6.2. Pręty i kołki do mocowania
Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń z zastosowaniem geosiatek mogą służyć również:
–
pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J (rys. 11b) o różnych średnicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
–
pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 ÷ 20 mm,
–
kołki drewniane, dowolnych przekrojów poprzecznych.
Długość prętów i kołków powinna być ustalona w dokumentacji projektowej.
Pręty i kołki proste mogą być stosowane do umocowania elementów konstrukcji nie wymagających kotwienia miejscowego, tj.
najkorzystniej jest używać je np. przy rozciąganiu geosiatek komórkowych, mocowaniu geotekstyliów, geotkanin, geowłóknin
itp.
2.2.6.3. Linki napinające
Linki polimerowe służą do dodatkowego przymocowania geosiatki komórkowej do podłoża i nadania większej
stabilności przy działających siłach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, zwłaszcza na skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie
linek jest też korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) podłoże uniemożliwia częste przymocowanie do niego geosiatek, np.
za pomocą wbijanych kotew.
Linki wprowadza się do geosiatki przy użyciu fabrycznie wykonanych otworów (rys. 6), prowadząc je w linii prostej
przez sekcję lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje się do podłoża zwykle za pomocą wbijanych stalowych kotew,
ograniczając ich liczbę w przypadku podłoża twardego (rys. 5c).
Standardowe linki są wykonane z wysokowytrzymałej poliestrowej, dzianej przędzy wielowłókienkowej, dostępne z
różnymi wytrzymałościami na rozciąganie. Można również uzyskać linki poliestrowe z powłoką polietylenową, które korzystne
są przy specjalnych rozwiązaniach wymagających bardzo mocnego przymocowania geosiatek.
Średnica linek powinna być ustalona w dokumentacji projektowej. Najczęściej stosuje się następujące linki poliestrowe:
średnica, mm
13
19
min. wytrzymałość na zerwanie, kN
3,11
6,7 i 9,3
2.2.6.4. Inne materiały mocujące geosiatkę
Do innych materiałów stosowanych przy mocowaniu geosiatek należą:
–
metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do łączenia boków sąsiednich sekcji geosiatek,
–
ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,
–
przenośne ramy montażowe z dostępnego materiału, zapewniające dokładne rozciągnięcie sekcji geokomórki i nadające
komórkom nominalne wymiary.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
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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:
–
sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp.,
–
układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie materiału ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.,
–
ładowarki, równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa,
–
walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
–
zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne,
–
przenośne ramy montażowe do rozciągania geosiatki na budowie i nadania jej komórkom nominalnych wymiarów,
–
betoniarki do wykonania betonu,
–
inny drobny sprzęt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noże do cięcia geosiatek.
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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport geosiatek komórkowych powinien odbywać się w stanie złożonym w opakowaniu fabrycznym.
Geotkaniny w czasie transportu muszą zachować oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu należy
zabezpieczyć opakowane bele przed przemieszczaniem się oraz chronić przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.
Drobne przedmioty należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wszystkie materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien 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. roboty odwodnieniowe,
3. ułożenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką,
4. wykonanie innych elementów robót,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
–
ustalić lokalizację robót,
–
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
–
usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
–
dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót,
–
sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym w dokumentacji projektowej,
–
zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.
Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych oraz z
ustaleń OST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.
5.4. Roboty odwodnieniowe
W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez
Inżyniera, należy wykonać niezbędne roboty odwodnieniowe, np.:
–
wykonanie sączków, drenów lub innych elementów odwodnienia wgłębnego,
–
obniżenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,
–
ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowłókniny zainstalowanej wg zaleceń producenta.
Przy instalacji systemu odwodnieniowego należy:
–
upewnić się czy zachowana jest drożność rur oraz szczelność wszystkich połączeń,
–
zabezpieczyć wyloty rur odwodnieniowych przez owinięcie ich końca geosyntetykiem,
–
sprawdzić czy woda wypływająca z rury nie powoduje lokalnej erozji.
5.5. Rozłożenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej komórek
Sposób rozłożenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje:
1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej,
2. rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych rozmiarów i kształtu plastra miodu,
stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie
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sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących geosiatkę lub zapełniając skrajne komórki kruszywem
lub materiałem ziemnym. Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga się na nią całą sekcję geosiatki, a następnie całość odwraca
się i ustawia w wymaganej pozycji,
3. rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji,
4. wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki wbijającej metalowe zszywki lub inną
metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.),
5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszystkich sąsiadujących sekcji
geosiatek lub ich części,
6. wypełnianie komórek geosiatki, przy:
–
zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki (rys. 8), spycharki, równiarki itp.,
–
zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geosiatki z wysokości większej niż 1 m,
–
zapełnianiu komórek geosiatki metodą „od czoła”, z tym że niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach,
–
zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5 cm ponad górnymi krawędziami
komórek (po zagęszczeniu nie powinny być widoczne na powierzchni komórki geosiatek),
–
wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie (np. równiarką, spycharką),
7. zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką płytową do uzyskania wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora. Sprzęt cięższy można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geosiatki,
natomiast sprzęt lekki (np. zagęszczarkę płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego się poza sekcją
geosiatki,
8. usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek, jeśli przewiduje się ułożenie
kolejnej, wyżej leżącej warstwy geosiatki komórkowej, tak aby widoczna była struktura komórkowa sekcji,
9. układanie kolejnych, wyżej leżących warstw geosiatek, które dokonuje się z przesunięciem, co zabezpiecza przed utratą
materiału zasypowego (wypieranie materiału zasypowego z pomiędzy kolejnych warstw geosiatek komórkowych oznacza
nadmierne zagęszczenie materiału),
10. wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym prefabrykowanym betonowym elementem
drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej części sekcji w wyniku najeżdżania na nią
pojazdów,
11. pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie geosiatki komórkowej i wykończenie
powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.
5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnią drogową
Wykonanie podbudowy pod warstwą wiążącą i ścieralną nawierzchni (rys. 9) obejmuje czynności podane w dalszym
ciągu, z uwzględnieniem prac związanych z rozłożeniem geosiatki komórkowej i jej wypełnieniem materiałem zasypowym,
przedstawionych w punkcie 5.5:
1. wykonanie koryta pod nawierzchnię
Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem
warstwy separacyjno-filtracyjnej, ułożeniem geosiatki komórkowej i leżących wyżej warstw nawierzchni.
Koryto można
wykonywać ręcznie lub mechanicznie, np. przy użyciu równiarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony powinien być
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich
zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
podłoża. Zaleca się aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może się różnić od szerokości projektowanej więcej niż +10 cm i -5 cm.
Nierówności podłużne i poprzeczne, mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Wykonanie koryta powinno odpowiadać wymaganiom OST D-04.01.01
[4].
2. ułożenie warstwy separacyjnej
Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji
projektowej (może być np. warstwą geowłókniny lub geotkaniny, warstwą geowłókniny i kruszywa itp.). W przypadku
stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowiadającej wymaganiom pktu 2.2.4, zaleca się układać ją w korycie pod nawierzchnią
na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejności układania pasm, szerokości zakładów,
sposób łączenia itp. Folię, w którą są zapakowane rolki geotkaniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W
celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak aby po przycięciu możliwe było połączenie sąsiednich pasm
z zakładem.
Geowłókninę lub geotkaninę można rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za pomocą układarki, umożliwiającej
rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Pasma zaleca się układać prostopadle do osi drogi, a jeśli
pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to pasma można układać wzdłuż osi drogi, przy czym zakłady
sąsiednich pasm powinny wynosić 0,2 ÷ 0,3 m. Po ułożeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża kotwami z odpadowej
stali zbrojeniowej średnicy 6÷8 mm, wykształconych w kształt litery „J” o długości ≥ 250 mm. Kotwy powinny być
rozmieszczone na krawędziach pasm i na zakładach w odstępach co około
2,0 m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy na
około 8 m2 powierzchni.
Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego ułożenia geosiatki komórkowej.
3. ułożenie geosiatki komórkowej z zasypką
Sekcje (odcinki) geosiatki komórkowej należy układać prostopadle do osi drogi i wypełniać je według zasad podanych
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w pkcie 5.5.
Materiał zasypowy powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej (np. według pktu 2.2.5:
kruszywo łamane, żwir, pospółka, piasek, rozkruszony stary beton, destrukt asfaltowy, pokruszony żużel hutniczy itp.).
Zagęszczanie materiału zasypowego wykonuje się jednocześnie dla geokomórek i nadsypki jeśli łączna ich grubość nie
przekracza 25 ÷ 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca się osobno zagęszczać wypełnienie komórek i osobno warstwę nadsypki.
Przy zagęszczaniu należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić geosiatki komórkowej.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie dwóch (rys. 9d) lub większej liczby warstw geosiatek
komórkowych, stanowiących łączną podbudowę, to następne warstwy siatek należy ułożyć jedna nad drugą z wypełnieniem
zasypką i jej zagęszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad najwyższą warstwą geosiatek komórkowych.
4. ułożenie warstwy wiążącej i/lub ścieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie
Na podbudowie z geosiatek komórkowych wypełnionych zasypką i uzupełnionych warstwą pokrywającą (nadsypką)
można układać warstwę ścieralną i/lub wiążącą nawierzchni, zgodną z dokumentacją projektową, np. (rys. 9c):
–
nawierzchnię z betonu asfaltowego,
–
nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,
–
inny rodzaj nawierzchni,
odpowiadającą osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych.
5. ewentualne wykonanie odcinka próbnego
Jeśli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót,
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
–
doboru sprzętu i technologii wykonania robót,
–
określenia grubości warstw materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po
zagęszczeniu.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania robót
właściwych. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 400 m2 dla każdego rodzaju robót. Odcinek próbny
powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych
Nawierzchnie gruntowe dróg, których konstrukcja składa się tylko z geosiatek komórkowych wypełnionych materiałem
zasypowym, lecz które nie mają warstwy ścieralnej nawierzchni, powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
obejmując wykonanie:
1. koryta pod nawierzchnię,
2. robót odwodnieniowych, w tym np. warstwy separacyjnej, warstwy separacyjno-filtracyjnej, warstwy odsączającej,
odcinającej, mrozoochronnej itp.,
3. ułożenia geosiatki komórkowej z zasypką,
4. ewentualnego odcinka próbnego.
Nawierzchnie gruntowe mogą być wykonywane na ciągach dróg zamiejskich, na parkingach, placach przeładunkowych, drogach
tymczasowych itp.
Sposób wykonania nawierzchni gruntowej powinien odpowiadać ustaleniom:
–
OST D-04.01.01 [4] w zakresie koryta nawierzchni,
–
OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsączającej, odcinającej i mrozoochronnej,
–
pktu 5.6 niniejszej specyfikacji w zakresie ułożenia warstwy separacyjnej, ułożenia geosiatki komórkowej z zasypką i ew.
odcinka próbnego.
5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza
Konstrukcja, szerokość i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy użyciu geosiatki
komórkowej oraz połączenie pobocza z konstrukcją jezdni, powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Wykonanie utwardzonego pobocza może obejmować:
1. wykonanie koryta,
2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy odsączającej, odcinającej, separacyjnej, separacyjno-filtracyjnej, mrozoochronnej
itp.),
3. ew. wykonanie podbudowy,
4. ułożenie geosiatki komórkowej z zasypką,
5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu itp.).
Sposób wykonania utwardzonego pobocza powinien odpowiadać ustaleniom:
–
OST D-04.01.01 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania koryta,
–
OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsączającej, odcinającej i mrozoochronnej,
–
punktu 5.6 niniejszej specyfikacji, w zakresie ułożenia warstwy separacyjnej i ułożenia geosiatki komórkowej z zasypką i
nadsypką,
–
osobnych specyfikacji technicznych, określonych w dokumentacji projektowej, w przypadku wykonania podbudowy innej
konstrukcji niż geosiatka komórkowa,
–
punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza.
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie utwardzonego pobocza przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny.
Do zagęszczania zaleca się stosowanie maszyn o szerokości nie większej niż szerokość utwardzanego pobocza.
Dopuszczalne odchyłki szerokości utwardzonego pobocza wynoszą ± 5 cm, a dopuszczalne nierówności mierzone łatą 4 m
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wynoszą 10-15 mm.
Przykłady utwardzonego pobocza przedstawiono na rys. 14.
5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochyłych
Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochyłych, jak skarpy wykopów i nasypów drogowych, stożki
nasypów przy przyczółkach mostowych względnie powierzchnie skarp kanałów i cieków przydrożnych, powinny być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmując wykonanie:
1. powierzchni podłoża ziemnego na skarpie według rzędnych wysokościowych umożliwiających ułożenie geosiatki
komórkowej,
2. warstwy separacyjnej (lub separacyjno-filtracyjnej) np. z geosyntetyków, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub
poleci Inżynier. Sposób wykonania warstwy separacyjnej powinien odpowiadać wymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z
dostosowaniem do potrzeb robót na skarpie,
3. ewentualnych robót odwodnieniowych, przewidzianych przez dokumentację projektową, np. sączków, drenów lub innych
elementów odwodnienia wgłębnego, według sugestii pktu 5.4, upewniając się czy zachowana jest drożność i szczelność systemu
odwodnieniowego,
4. ułożenia geosiatek komórkowych na skarpie, z tym że w pierwszej kolejności należy zakotwić górną część sekcji geosiatki na
szczycie skarpy (np. na poboczu korony drogi w przypadku skarpy nasypu – patrz rys. 11 i 12). W tym celu na szczycie skarpy w
dnie usuniętej części pobocza lub wykopanego rowu należy wbić w grunt stalowe pręty długości np. 60 ÷ 100 cm średnicy 10 ÷
12 mm, w odległościach co około 50 cm, tj. zwykle w co drugą komórkę siatki. W pręty należy włożyć jeden rząd komórek, po
czym należy geosiatkę komórkową rozciągnąć w dół, do pełnego jej napięcia, tworząc siatkę podobną do kształtu plastra miodu.
Komórki siatki w jej dolnej krawędzi należy zakotwić w grunt skarpy podobnymi prętami stalowymi we właściwych odstępach.
Między górną a dolną krawędzią siatki należy wbić większą liczbę prętów w odległościach około 80 ÷ 100 cm.
Pręty stalowe do mocowania siatki mogą:
–
mieć kształt litery J i ich zagięcie po wbiciu musi utrzymywać górną krawędź ściany komórki dobrze przymocowaną do
podłoża skarpy (rys. 11b),
–
być firmową kotwą, wykonaną z pręta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego (rys. 5b).
Sąsiadujące ze sobą sekcje geosiatek komórkowych należy przymocować np. galwanizowanymi zszywkami 12 mm, przy pomocy
pneumatycznej zszywarki.
W przypadku gdy długość skarpy jest większa od długości rozłożonej sekcji geosiatki, należy wzdłuż dolnej krawędzi sekcji wbić
kolejny rząd prętów i zahaczyć o nie kolejną sekcję geosiatki,
5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomocą linek poliestrowych (rys. 6 i 12), jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa
lub Inżynier. W tym celu należy przygotować linki o długości zbocza (skarpy) i odcinka zakotwienia sekcji geosiatki oraz
dodatkowej długości około 15%. Linki należy przewlec przez otwory nawiercone w złożonej sekcji geosiatki, a wolne końce
należy zabezpieczyć węzłami, aby uniemożliwić wysunięcie się linek. Wolne końce linek można zakotwić w gruncie za pomocą
kołków, prętów, kotew itp. Linki można dodatkowo przymocować wewnątrz komórki kotwą (rys. 5c), prętem w kształcie litery J
w celu uzyskania większej stabilności systemu komórkowego. Jeśli nie można zastosować kotew lub prętów do przymocowania
linki wewnątrz komórki (np. gdy nie wolno przebić znajdującego się pod geosiatką materiału geotekstylnego) należy linki
ustabilizować przez umocowanie zacisku kotwy w ciągu linki (rys. 5e),
6. napełnienia komórek geosiatki materiałem zasypowym, tj. gruntem miejscowym lub ziemią roślinną według punktu 2.2.5
ew. betonem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku przewidywanego zatrawienia skarpy, dopuszcza się
wypełnienie dolnej części komórek materiałem mniej wartościowym, lecz z zapewnieniem wykonania górnej warstwy 5÷10 cm z
ziemi roślinnej wg pktu 2.2.5. Napełnianie komórek materiałem wypełniającym należy dokonywać przez nasypywanie go z góry
w dół po skarpie wg zasad podanych w pkcie 5.5, z nadmiarem do 5 cm w celu umożliwienia zagęszczenia ziemi roślinnej,
7. robót utrwalająco-umacniających np. przez obsianie mieszankami traw wg pktu 2.2.5. Przy przewidywaniu spływu wody
powierzchniowej po skarpie można wykonać powierzchniowe ścieki skarpowe w odpowiednich miejscach, przez napełnienie
komórek geosiatki betonem. W przypadku dużych powierzchni spływania wody, można ją przejąć przez wgłębne sączki
podłużne, tj. dreny umieszczone w wykopach wąskoprzestrzennych.
5.10. Wykonanie ścian oporowych
5.10.1. Wykonanie ściany oporowej typu zwykłego
Ściana oporowa typu zwykłego składa się z warstw geosiatek komórkowych ułożonych jedna nad drugą i zapełnionych
materiałem wypełniającym, bez jakichkolwiek urządzeń wzmacniających (zbrojących) konstrukcję nasypu. Ścianę taką można
zastosować do podtrzymania zarówno wykopu jak i nasypu.
Konstrukcja ściany oporowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową w zakresie kształtu, wymiarów,
wymagań materiałowych i materiału wypełniającego komórki (np. grunt miejscowy, ziemia roślinna, ew. beton).
Zasady wykonania ściany oporowej typu zwykłego (rys. 10a, 10c, 10d), jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, powinny obejmować następujące czynności:
1. przygotowanie wykopu pod fundament ściany oporowej
Grunt podłoża, leżący bezpośrednio pod konstrukcją ściany, powinien być dostosowany do kształtu fundamentu, próbnie
zagęszczony i wyrównany przed wykonaniem fundamentu. W niektórych przypadkach należy usunąć grunt słaby lub ściśliwy,
zastępując go właściwym zagęszczonym materiałem nasypowym,
2. wykonanie fundamentu pod konstrukcję ściany polegające na:
–
ułożeniu geotkaniny jako warstwy oddzielającej i filtracyjnej,
–
rozłożeniu warstwy kruszywa i zagęszczeniu jej do wartości 95% wg normalnej próby Proctora, stosując tradycyjne metody
i sprzęt. Niektóre kruszywa można zagęszczać do wskaźnika zagęszczenia mniejszej wartości,
–
jeśli przewiduje się zastosowanie kruszywa pozwalającego na swobodny przepływ wody (bez drobnych cząstek), wówczas
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należy kruszywo całkowicie owinąć geotkaniną,
3. ułożenie warstwy przygruntowej ściany z geosiatki, która może być wykonana jednym z trzech wariantów:
a) wariant 1: geosiatkę komórkową należy rozciągnąć wzdłuż odcinków prostych i zakrzywionych trasy ściany oporowej,
wbijając odpowiednią liczbę prętów w komórki geosiatki, w celu napięcia jej do właściwego położenia i późniejszego
napełnienia,
b) wariant 2: geosiatkę komórkową należy rozciągnąć na prętach ramy napinającej, ułożonej w dostosowaniu do potrzeb
wymiarowych budowli. Następnie należy odwrócić ramę i uzyskać położenie sekcji geosiatki przed napełnieniem jej materiałem
zasypowym. Po napełnieniu geosiatki, należy usunąć ramę i przystąpić do powtarzania procesu układania i napełniania kolejnych
sekcji geosiatek,
c) wariant 3: sekcję geosiatki komórkowej należy rozciągnąć do właściwego położenia i zakotwić kołkami w gruncie,
4. wykonanie odwodnienia, napełnienie geosiatki i zagęszczenie materiału zasypowego
Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywaniu i zagęszczaniu materiału wypełniającego geosiatki, należy
przestrzegać:
–
zastosowania tradycyjnego sposobu napełniania komórek geosiatki, zagęszczania materiału wypełniającego komórki i jego
wyrównywania w zastosowaniu do wszystkich warstw geosiatek,
–
ułożenia, zgodnie z dokumentacją projektową, drenu odwadniającego z wylotem rurowym, zapewniając minimalny spadek
podłużny 1% na całej jego długości,
–
sprawdzenia czy wypływ wody z wylotu drenu nie powoduje erozji, która zagroziłaby stateczności ściany oporowej,
–
napełnienia komórek geosiatki i strefy zasypki za ścianą materiałem zasypowym na wysokość około 5 cm ponad ściany
komórek,
–
zagęszczenia materiału wypełniającego komórki geosiatki i strefę zasypki do wskaźnika zagęszczenia co najmniej 95% wg
normalnej próby Proctora, przy zastosowaniu tradycyjnych metod i sprzętu (niektóre kruszywa mogą mieć wskaźnik
zagęszczenia mniejszy),
–
usunięcia nadmiaru materiału po zagęszczeniu każdej warstwy aż do odsłonięcia górnych krawędzi komórek geosiatki,
5. wykonanie ściany oporowej z geosiatek komórkowych
Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stworzenia konstrukcji ściany oporowej, wymaga:
–
ułożenia w każdej warstwie geosiatek, które rozciąga się przy pomocy posiadanych narzędzi (np. ramy napinającej) lub
prętów i kołków,
–
dostosowania rozłożonych geosiatek do kształtu ściany, zapewnienia stykania się sąsiednich sekcji geosiatek w poziomie
warstwy i ułożenia w jednej płaszczyźnie pionowej geosiatek z sąsiadujących warstw,
–
przymocowania ze sobą zszywkami sąsiednich stykających się komórek geosiatek, najlepiej przy użyciu pneumatycznych
zszywarek,
–
nasypania do komórek geosiatki ustalonego materiału wypełniającego na wysokość około 50 mm ponad ściany komórek,
–
wypełnienia gruntem miejscowym przestrzeni pomiędzy tylną powierzchnią ściany oporowej a nasypem, wykonanego
warstwami z właściwym zagęszczeniem,
–
wypełnienia zewnętrznych komórek ziemią roślinną (jeśli tak przewiduje dokumentacja projektowa), w celu umożliwienia
powstania zewnętrznego pokrowca roślinnego ściany (rys. 10b). W związku z tym, przed nasypywaniem materiału
wypełniającego (np. ziarnistego) do zasadniczej części ściany, przykrywa się komórki zewnętrzne płytą (np. drewnianą),
usuwając ją w celu późniejszego napełnienia komórek ziemią roślinną,
–
zagęszczenia materiału wypełniającego komórki do wskaźnika zagęszczenia co najmniej 95% wg normalnej próby Proctora,
przy zastosowaniu tradycyjnych metod i sprzętu (niektóre kruszywa mogą mieć wskaźnik zagęszczenia mniejszy),
–
zastosowania sprzętu do zagęszczenia materiału wypełniającego geosiatki, przy czym należy unikać użycia ciężkiego sprzętu
zagęszczającego w obrębie 1m sekcji ściennych zewnętrznych,
–
zwrócenia uwagi, aby nie powstawały widoczne poprzeczne przemieszczenia sekcji ściany, wskazujące na zastosowanie
nadmiernych obciążeń zagęszczających,
–
zapewnienia, aby przy układaniu kolejnych następnych warstw zostało zachowane poprawne położenie każdej warstwy oraz
została utrzymana właściwa płaszczyzna pionowa zewnętrznych komórek,
–
zwrócenia uwagi, przy wykonywaniu ściany na łuku poziomym, na możliwość zmiany promienia krzywizny przy układaniu
kolejnych warstw, w następstwie czego powstanie nieliniowość położenia komórek, co można poprawić stosując warstwę
korygującą z odsadzką do 15 cm.
5.10.2. Wykonanie ściany oporowej typu złożonego z geosiatek komórkowych i zbrojenia gruntu geosyntetykami
Ściany typu złożonego składają się z geosiatek komórkowych i znajdującego się między nimi zbrojenia z geowłóknin
(geotkanin) lub geosiatek płaskich wydłużonych poza ścianę na obszar gruntu. Konstrukcja taka tworzy przyczepność cierną
pomiędzy elementami konstrukcji. Napełnienia komórek geosiatki materiałem wypełniającym, zagęszczenie i wyrównanie
materiału w kolejnych warstwach geosiatek komórkowych i zasypki za ścianą powinno być wykonane w sposób przewidziany dla
zwykłej ściany oporowej.
Sposób wykonania ściany oporowej typu złożonego powinien obejmować:
–
ułożenie, we wszystkich przewidzianych miejscach przekroju pionowego ściany, zbrojenia z odpowiednio przyciętych
płaszczyzn geosyntetyków (geotkanin, geowłóknin, geosiatek płaskich) i tymczasowe utrwalenie ich położenia na podłożu za
pomocą szpilek stalowych lub ręcznie nasypanych kopczyków z gruntu; zewnętrzna krawędź zbrojenia powinna znajdować się w
obrębie pasa szerokości 150 mm od lica ściany oporowej,
–
rozłożenie geosiatek komórkowych na zbrojeniu z geosyntetyków z zachowaniem właściwego położenia i napełnienie ich
materiałem wypełniającym. Następnie zbrojenie należy ręcznie naciągnąć, naprężając je przez wyciąganie spod napełnionych
geosiatek komórkowych i utrwalając w takim położeniu za pomocą szpilek stalowych lub przez ręczne trzymanie w stanie
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naprężonym,
–
nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetyków, rozciągnięte poza ścianę oporową oraz jego zagęszczenie np. za pomocą
walców ogumionych, które mogą poruszać się bezpośrednio po zbrojeniu, lecz unikając nagłych zatrzymań i ostrych zwrotów
względnie przy pomocy pojazdów gąsienicowych, które mogą się poruszać po zasypce grubości minimum 150 mm rozłożonej na
zbrojeniu,
–
kontynuowanie wykonania ściany do wysokości przewidzianej przez dokumentację projektową.
5.11. 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 przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
–
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
–
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,
–
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie robót 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 Bieżąco Wg pktu 5.3
3
Roboty odwodnieniowe Bieżąco Wg pktu 5.4
4
Ułożenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką Bieżąco Wg pktów 5.5 ÷ 5.9
5
Wykonanie innych elementów robót
Bieżąco Wg pktów 5.5 ÷ 5.9
6
Wykonanie robót wykończeniowych
Ocena ciągła
Wg pktu 5.10
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
–
m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni,
–
m3 (metr sześcienny) wykonanej ściany oporowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. warstw wiążącej lub ścieralnej nawierzchni) są ustalone w
odpowiednich OST.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje 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:
–
roboty odwodnieniowe,
–
wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),
–
ułożenie geosiatki komórkowej wypełnionej materiałem zasypowym.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
–
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
–
oznakowanie robót,
–
przygotowanie podłoża,
–
dostarczenie materiałów i sprzętu,
–
roboty przygotowawcze,
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–
roboty odwodnieniowe,
–
ułożenie sekcji geosiatek komórkowych z materiałem wypełniającym, zagęszczeniem i innymi robotami, według wymagań
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
–
roboty wykończeniowe,
–
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
–
odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2.
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
3.
D-02.00.00
Roboty ziemne
4.
D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (specyfikacja zawarta w zbiorze OST D04.01.01÷04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”)
5.
D-04.02.01
Warstwy odsączające i odcinające (specyfikacja zawarta w zbiorze OST wg pktu 4)
6.
D-04.02.02
Warstwa mrozoochronna (specyfikacja zawarta w zbiorze OST wg pktu 4)
10.2. Normy
7.
PN-B-06250:1988
Beton zwykły
8.
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
9.
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
10.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu
10.3. Inne dokumenty
12. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1212. Geosiatka komórkowa GEOWEB, wydana 5.02.2007, oraz zmiana nr
1/2008 do aprobaty technicznej, wydana 2.01.2008 (Geosiatka komórkowa NEOWEB, dot. nawierzchni, podbudowy, podłoża,
skarp)
13. Materiały informacyjne krajowego przedstawiciela producenta:
PRS Poland Sp. z o.o., Regus Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26, budynek E, 02-135 Warszawa, e-mail: marketing@prspoland.com
tel. +48 22 575 70 22, fax +48 22 575 70 01,
tel. kom. +48 602 74 55 74
+48 602 74 33 74
+48 602 74 76 74

11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMÓRKOWYCH (wg [13])
1.1. Powstanie geosiatki komórkowej i jej cechy charakterystyczne
Geosiatka komórkowa powstała pod koniec lat 70-tych ubiegłego stulecia we współpracy z Korpusem Inżynierskim Armii
Amerykańskiej. W Polsce stosowana jest od 1995 r.
Główną cechą systemu, po rozciągnięciu sekcji geosiatki komórkowej do postaci „plastra miodu” i wypełnieniu komórek różnymi
materiałami zasypowymi, jest „zamknięcie” tych materiałów w środku geosyntetycznych komórek, których ścianki chronią
wypełniający je materiał przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami przy przenoszeniu obciążeń. Dzięki temu, obciążenie to jest
rozkładane na sąsiednie komórki sekcji, tworząc elastyczne działanie nad większym obszarem. Zamknięcie materiału
zasypowego w komórkach pozwala na odpowiednio wysokie ich zagęszczenie. Wzrost odporności materiału zasypowego na
ścinanie i zwiększenie jego sztywności uzyskuje się na skutek tzw. biernej pierścieniowej wytrzymałości sąsiednich komórek
wypełnionych zagęszczonym materiałem zasypowym.
Przedstawione powyżej charakterystyczne cechy systemu powodują, że często używa się dla niego nazwy „komórkowy system
ograniczający”.
1.2. Charakterystyka ogólna geosiatki
Geosiatka komórkowa zbudowana jest z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu dużej gęstości HDPE – high
density polyethylene).
Geosiatki komórkowe mogą różnić się w zakresie:
–
szerokości taśmy, od 50 mm do 200 mm,
–
wielkości sekcji (odcinków), np. 8,0 × 2,5 m, 16,0 × 2,5 m, z tym że można zamawiać u dostawcy różne wymiary sekcji,
–
istnieniem perforacji taśmy, tj. taśmami nieperforowanymi i taśmami perforowanymi,
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–
barwą taśmy, z tym że podstawowym kolorem jest brązowy.
1.3. Wielkości komórek i sekcji geosiatki
Podstawowe wielkości komórek wynoszą (rys. 1):
GWS GWL Tolerancja
a)
gęstość komórek na powierzchni 1 m2geosiatki
38
9,5
b)
nominalny wymiar komórki (rzeczywisty wymiar różni się w zależności od rozciągnięcia geosiatki), mm
250 × 210
500 × 420
± 3%
c)
powierzchnia komórki, cm2
262
1050
± 2%
Produkowane typy geosiatek, z danymi dotyczącymi wymiarów standardowych sekcji przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Przykładowe typy geosiatek z danymi dotyczącymi wymiarów standardowych sekcji
Sekcja standardowa
Komórki
Symbol wymiary Ciężar sekcji, N (niutonów) dla taśm
głębokość mm
powierzchnia
geosiatki
sekcji, m
teksturowanych, nieperforowanych teksturowanych, perforowanych (=wysokość taśmy)
m2
GWS 200 lub GWS 200+
586
494
200
GWS 150 lub GWS 150+
439
375
150
GWS 100 lub GWS 100+ 8,00 × 2,50
293
247
100
0,0262
GWS 075 lub GWS 075+
220
188
75
GWS 050 lub GWS 050+
146
123
50
GWL 200 lub GWL 200+
586
494
200
GWL 150 lub GWL 150+
439
375
150
GWLC A 430 lub GWL 100+
16,00 × 2,50
293
247
100
0,1050
GWLC A 3-30 lub GWL 075+
220
188
75
GWLC A 2-30 lub GWL 050+
146
123
50
Nominalne wymiary sekcji geosiatki (rzeczywiste wymiary zależą od sposobu rozciągnięcia geosiatki), wynoszą:
Typ
siatki Szerokość standardowa, m Długość, m
minimalna standardowa maksymalna
Powierzchnia sekcji standardowej, m2
GWS 2,50
0,63
8,00
9,47
20 (± 3%)
GWL 2,50
1,26
16,00 18,95 40 (± 3%)
1.4. Wykończenie powierzchni taśm geosiatki
Tekstura powierzchniowa taśm składa się z licznych rombowych wytłoczeń na całej powierzchni taśmy o gęstości
powierzchniowej 22 ÷ 31 cm2. Perforacja taśm polietylenowych wykonywana jest poziomymi rzędami w odstępach osiowych co
19 mm ze średnicą otworów 10 mm. Otwory w kolejnych rzędach są przesunięte o 12 mm w stosunku do środków otworów rzędu
sąsiedniego. Środek otworu skrajnego powinien znajdować się co najmniej 6 mm od zewnętrznej krawędzi taśmy. Całkowita
powierzchnia otworów wynosi 16% (± 10%) powierzchni ścian komórki.
Właściwość teksturowanej i perforowanej taśmy powinna odpowiadać wymaganiu, aby maksymalny kąt tarcia pomiędzy
powierzchnią teksturowaną i perforowaną a luźnym piaskiem krzemionkowym przechodzącym przez sito # 40 mm przy 100%
gęstości względnej nie powinien być mniejszy od 85% maksymalnego kąta tarcia piasku krzemionkowego izolowanego,
badanego metodą bezpośredniego ścinania wg ASTM D 5321.
1.5. Wymagania dotyczące materiału
Wymagania dotyczące materiału z którego wykonane są taśmy podano w tablicy 2, a wymagania dotyczące taśmy podano w
tablicach 3 i 4.
Tablica 2. Wymagania dotyczące właściwości materiału, z którego wykonuje się taśmy do geosiatek komórkowych
Lp.
Właściwości
Jednostki
Wymagania
Metody badań według
1
Gęstość g/cm3 od 0,935 do 0,965
wg aprobaty
2
Wytrzymałość na rozciąganie
kN/m2 ≥ 21000 technicznej
3
Odporność na korozję naprężeniową
h
≥ 3000
Tablica 3. Wymagania dotyczące właściwości taśmy geosiatki komórkowej o symbolach GWS 050 ÷ GWS 200 i GWL 200,
GWL 150, GWLC A430, GWLC A3-30 i GWL C A2-30
Lp.
Właściwości
Jedn.
Wysokość geosiatki, mm Metody bada-nia według
1
Szerokość taśmy mm
50
75
100
150
200
przymiarem z dokładnością 1 mm
2
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie
kN
≥1,10*
≥1,65*
≥2,20*
≥3,30*
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≥4,40*
wg aprobaty
3
Wytrzymałość złącza na ścinanie kN
≥0,90 ≥1,35 ≥1,80 ≥2,70 ≥3,60 technicznej
4
Wytrzymałość połączenia na oddzieranie (badanie typu T)
kN
≥0,70
≥1,05
≥1,40
≥2,10
≥2,80
*/ Taśma perforowana ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości
Tablica 4. Wymagania dotyczące właściwości taśmy geosiatki komórkowej o symbolach GWS 050+ do GWS 200+ oraz GWL
050+ do GWL 200+
Lp.
Właściwości
Jedn.
Wymagania dla geosiatki Metody badania według
1
Szerokość taśmy mm
50
75
100
150
200
przymiarem z dokładnością 1 mm
2
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie
kN
≥ 1,2*
≥ 1,8*
≥ 2,4*
≥ 3,6*
≥ 4,8*
wg aprobaty
3
Wytrzymałość złącza na ścinanie kN
≥ 1,2
≥ 1,8
≥ 2,4
≥ 3,6
≥ 4,8
technicznej
4
Wytrzymałość połączenia na oddzieranie (badanie typu T)
kN
≥ 1,1
≥ 1,6
≥ 2,2
≥ 3,3
≥ 4,5
*/ Taśma perforowana ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej wartości
Materiał taśm geosiatki jest materiałem palnym. W temperaturze około 130°C materiał ulega uplastycznieniu, a w temperaturze
360°C zapala się.
1.6. Cechy charakterystyczne taśm nieperforowanych i taśm perforowanych
Taśmy nieperforowane zaleca się stosować w konstrukcjach, w których:
–
stawiane są większe wymagania w stosunku do taśm, w zakresie ich wytrzymałości na rozciąganie,
–
istotne są potrzeby nieprzepuszczalności konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych, stawach przeciwpowodziowych, basenach
ściekowych oraz na wałach i zaporach.
Taśmy perforowane można stosować w różnych konstrukcjach, gdzie dopuszczona jest zmniejszona (w stosunku do taśm
nieperforowanych) wytrzymałość na rozciąganie oraz gdy istotne znaczenie mają następujące cechy systemu perforowanego:
–
perforacja zwiększa kąt tarcia między wypełnieniem z kruszywa a ścianą komórki, przez co materiał zostaje lepiej
ustabilizowany i następuje większe rozłożenie obciążenia,
–
perforacja umożliwia ukośne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej i gruntowej między komórkami,
–
perforacja, w przypadku wypełnienia komórek betonem, umożliwia jego przepływ między komórkami, co zwiększa opór
tarcia między wypełnieniem a ścianami komórki,
–
na skarpach, większy opór tarcia między materiałem wypełnienia a perforowaną ścianą komórki zapewnia większy opór
przy przemieszczaniu w górę, powodowanym przez cykle zamarzania i rozmarzania oraz proces usuwania kruszywa z komórek
przez wodę,
–
w systemach z pokrywą roślinną korzenie mogą przerastać przez otwory komórek, tworząc bardziej stabilną masę roślinną,
trwalszą konstrukcję i ochronę przed krótkotrwałymi niekorzystnymi zjawiskami hydrologicznymi,
–
perforacja tworzy warunki bardziej naturalne dla fauny, gdyż między komórkami mogą przemieszczać się drobne organizmy
gruntowe (np. robaki, dżdżownice) i przenikać ich składniki pokarmowe,
–
w ścianach oporowych powstaje większy opór tarcia pomiędzy tylną ścianą a gruntem nasypowym.
ZAŁĄCZNIK 2
PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK KOMÓRKOWYCH (wg [12])
Geosiatki komórkowe o wysokości co najmniej 100 mm można stosować w drogownictwie przede wszystkim do
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wykonania:
a)
podbudowy nawierzchni drogowej,
b)
nawierzchni gruntowych, w tym:
–
dróg o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategorii KR1,
–
nawierzchni parkingów dla samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5 Mg) oraz pojazdów wywołujących nacisk
jednostkowy na podłoże do 350 kPa,
–
dróg tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dla ruchu kategorii KR1, KR2 i KR3,
c)
umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym:
–
powierzchni skarp wykopów i nasypów drogowych (dopuszcza się wysokość geosiatki < 100 mm),
–
powierzchni stożków nasypów przy przyczółkach mostowych (dopuszcza się wysokość geosiatki < 100 mm),
–
powierzchni skarp kanałów, cieków i zbiorników wodnych,
d)
ścian oporowych i utwardzonych poboczy.
Geosiatkę komórkową można użyć do umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanałów, cieków i zbiorników wodnych tylko wtedy,
gdy wypełnienie geosiatki stanowi materiał nie ulegający wypłukiwaniu.
Stosowanie geosiatki perforowanej jest ograniczone tylko do tych konstrukcji, w których jest dopuszczalna zmniejszona
wytrzymałość taśmy na rozciąganie.
W konstrukcjach dróg i parkingów, budowanych z zastosowaniem geosiatki komórkowej, należy uwzględnić wymagania
wynikające z przemarzania gruntu.
ZAŁĄCZNIK 3
RYSUNKI
Rys. 1. Sekcje geosiatki komórkowej z różnymi wielkościami komórek w stanie rozłożonym (wymiary w mm)
a) Sekcja standardowa (GWS), o normalnych wielkościach komórek
b) Sekcja wielkokomórkowa (GWL), z komórkami dużych wymiarów

D-08.07.01B URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW (PROGI
ZWALNIAJĄCE I PODRZUTOWE)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem urządzeń do ograniczania prędkości pojazdów.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem
urządzeń do ograniczania prędkości pojazdów, tj. progów zwalniających i progów podrzutowych.
Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach klas technicznych: lokalnych (L), dojazdowych
(D) i wyjątkowo zbiorczych (Z).
Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:
– na drogach położonych wewnątrz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, na terenach zakładowych,
parkingach itp., gdy konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów do około 5÷8 km/h,
– przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, jednostki użyteczności publicznej, jeśli są tam bramy, zapory itp.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Urządzenie do ograniczania prędkości pojazdów- urządzenie do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów
samochodowych w postaci progu zwalniającego i progu podrzutowego.
1.4.2. Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia, wymuszające
zmniejszenie prędkości.
1.4.3. Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni (zał. 2, rys. 1.1). Progi te mogą być wykonane jako
listwowe lub płytowe.
1.4.4. Próg zwalniający wyspowy - próg wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni (zał. 2, rys. 1.2 i rys. 2). Progi te
mogą być wykonane jako trapezowe lub łukowe.
1.4.5. Próg zwalniający listwowy - próg wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub składanego z segmentów), ułożonego
i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią (zał. 2, rys. 1.1a).
STR. 181

STWiORB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1.4.6. Próg zwalniający płytowy - próg, wykonany w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni jezdni lub
ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów (zał. 2, rys. 1.1b).
1.4.7. Próg zwalniający o zmniejszonej szerokości (próg skrócony) - próg liniowy, nie zajmujący całej szerokości ulicy, ze względu
na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania ścieku wzdłuż krawężnika (zał. 2, rys. 1.3 i rys. 5).
1.4.8. Próg podrzutowy - próg o małej długości i stromej płaszczyźnie najazdowej, powodujący przy najechaniu silny podrzut
pojazdu.
1.4.9. Długość progu - wymiar progu równoległy do osi jezdni.
1.4.10. Szerokość progu - wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
1.4.11. Wysokość progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.
1.4.12. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukośnej lub łukowej powierzchni progu od strony
najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości.
1.4.13. Graniczna prędkość przejazdu przez próg - dopuszczalna prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości może
przejechać przez próg bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
1.4.14. Typ progu zwalniającego - kształt progu uzależniony od prędkości przejazdu przez próg. Rozróżnia się następujące typy
progów:
1. o ograniczonej prędkości przejazdu 25 ÷ 30 km/h (zał. 2, rys. 3):
a) listwowy dług. 3,7 m; wys. 0,10 m, kształt wycinka koła o R = 17,2 m,
b) płytowy z powierzchniami najazdowymi łukowymi, dług. ≥ 5,0 m, wys. 0,10 m, kształt wycinka koła o R = 17,2 m,
c) płytowy z powierzchniami najazdowymi ukośnymi, dług. ≥ 4,0 m, wys. 0,10 m.
2. o ograniczonej prędkości przejazdu 18 ÷ 20 km/h (zał. 3, rys. 4):
dług. 0,9 ÷ 1,5 m, wys. 0,07 m, kształt wycinka koła o R = 4,1 m.
1.4.15. Typ progu podrzutowego – dla prędkości przejazdu ok. 5 ÷ 8 km/h, długości ok. 0,3 ÷ 0,5 m i wysokości ok. 0,05 ÷ 0,07
m.
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [7] pkt 2.
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2.2. Zgodność materiałów do wykonania progu z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania progu zwalniającego lub podrzutowego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST, nawiązującymi do określonej konstrukcji progu.
2.3. Materiały do wykonania progu zwalniającego
2.3.2. Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych
Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych, wymienionych poniżej, powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w załączniku 5;
lp. 1÷9:
1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
2. nawierzchnia klinkierowa,
3. nawierzchnia z kostki kamiennej,
4. nawierzchnia z płyt betonowych (np. sześciokątnych),
5. nawierzchnia z asfaltu lanego,
6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”,
7. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
8. nawierzchnia z betonu cementowego,
9. nawierzchnia progu mieszana, z różnych materiałów.
2.3.3. Materiały do wykonania progu zwalniającego z prefabrykatów betonowych i żelbetowych
Kształt i wymiary elementów prefabrykowanych z betonu lub żelbetu do wykonania progu powinny być zgodne z aprobatą
techniczną i katalogiem producenta.
Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w
aprobacie technicznej lub w przypadku niepełnych danych w BN-80/6775-03/01 [6].
Dostarczone prefabrykaty powinny obejmować zestaw niezbędny do zmontowania kompletnego progu zwalniającego,
zawierający elementy najazdowe, środkowe, zjazdowe i ew. skrajne, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
Elementy progu mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym
elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek.
2.3.4. Materiały do warstwy wyrównującej
Wykonywanie progu zwalniającego na istniejącej jezdni, w niektórych przypadkach progów z nawierzchni, wymaga
warstwy wyrównującej istniejącą nawierzchnię do wypukłego kształtu progu.
Materiały do warstwy wyrównującej powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST względnie zaproponowane
przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera, przy nawiązaniu do materiału istniejącej podbudowy, jako:
− kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiadające wymaganiom OST D-04.04.00÷04.04.03 [9],
− chudy beton, odpowiadający wymaganiom OST D-04.06.01 [11],
− warstwa z betonu cementowego, odpowiadająca wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],
− kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odpowiadające wymaganiom OST D-04.05.00÷04.05.04 [10],
− asfalt lany, odpowiadający wymaganiom OST D-05.03.07 [17],
− inne rodzaje warstw wyrównujących, odpowiadające wymaganiom OST, norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych
ST zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.3.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje podsypkę pod nawierzchnią progu, to materiały do jej wykonania
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez te dokumenty, a w przypadku niepełnych danych, powinny być zgodne z
poniższymi wskazaniami:
a) podsypka cementowo-piaskowa
− mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B11113:1996 [1], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [2] i wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],
b) wypełnienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spełniająca wymagania wg pktu a).
Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać
się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5].
2.3.6. Materiały do oznakowania poziomego progu zwalniającego
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to materiały do poziomego oznakowania progu z
nawierzchni drogowych i prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom OST D-07.01.01 [20].
Rodzaj wybranego materiału do poziomego znakowania dróg (np. farby do znakowania cienkowarstwowego, masy
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chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powinien być
zaakceptowany przez Inżyniera.
2.3.7. Materiały do oznakowania pionowego progu zwalniającego
Materiały do oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom OST D-07.02.01 [21].
2.4. Materiały do wykonania progu podrzutowego
2.4.1. Rodzaje materiałów
Progi podrzutowe mogą być wykonane z następujących materiałów:
stosowanych do wykonywania nawierzchni drogowych, według pktu 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5,
prefabrykatów betonowych i żelbetowych, według pktu 2.3.3,
gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw.

a)
b)
c)

2.4.2. Materiały do wykonania progu podrzutowego z gotowych wyrobów
Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, mieszanek
gumowych, materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu
progu (przykład progu podrzutowego przedstawiono w zał. 6)
Dostarczony próg powinien być kompletny, obejmujący wszystkie elementy składowe progu: najazdowe, środkowe,
zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. śruby i kołki rozporowe. W przypadku produkowania elementów
progu w różnych kolorach (np. w kolorze czarnym i żółtym) dostawa musi objąć wystarczającą liczbę poszczególnych elementów,
niezbędną do przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z dokumentacją projektową, ST lub instrukcją producenta.
Elementy progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń, powinny mieć charakterystyki zgodne z tablicą 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego elementów progu zwalniającego z tworzyw
Lp.

Właściwości

1

Wygląd powierzchni zewnętrznej

2

Uszkodzenia powierzchni

3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementu:
− długości i szerokości
− wysokości
Dopuszczalne odchyłki od deklarowanej
masy elementu

4

Wymagania
Powierzchnia jednolita, bez uszkodzeń,
barwa elementu jednolita
Nierówności i braki materiału nie większe
niż 2 mm
± 5 mm
± 2 mm
± 0,1 ÷ 0,3 kg

Elementy progów, dostarczane z zasady na paletach, mogą być składowane na nich – pod wiatami, w magazynach lub na
otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.
2.4.3. Materiały do oznakowania poziomego progu podrzutowego
Materiały do oznakowania poziomego progu podrzutowego, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie
2.3.6.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania progów zwalniających i podrzutowych
Wykonawca przystępujący do wykonania progów zwalniających i podrzutowych powinien wykazać się możliwością
korzystania:
a) w przypadku progów z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyrównawczej - ze sprzętu odpowiadającego
wymaganiom określonym w OST wymienionych w zał. 5, lp. 1÷10 oraz w pkcie 2.3.4,
b) w przypadku progów podrzutowych z gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych - z drobnego sprzętu pomocniczego do
ręcznego przymocowania progu do jezdni, według wymagań określonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania progów zwalniających i podrzutowych
Transport materiałów do wykonania progów:
a) z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyrównawczej powinien odpowiadać wymaganiom określonym w OST
wymienionych w zał. 5, lp. 1÷10 oraz w pkcie 2.3.4,
b) z gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych powinien odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej
(zazwyczaj może odbywać się dowolnym środkiem transportu, z wyrobami ułożonymi na paletach).
Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 5.
Konstrukcja progu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
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5.2. Wykonanie progu zwalniającego
5.2.1. Wymagania ogólne
Próg zwalniający może być wykonany:
a) razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi,
b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.
Wykonanie progu razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi, wymaga odpowiedniego ukształtowania ulepszonego
podłoża lub podbudowy (przykłady pokazano w załączniku 7).
Wykonanie progu osobno, na istniejącej nawierzchni, występuje częściej, obejmując:
1. rozebranie istniejącej nawierzchni,
2. ew. wykonanie warstwy wyrównującej,
3. ew. wykonanie podsypki,
4. ułożenie nawierzchni z czynnościami pomocniczymi, jak ubicie, wałowanie, wypełnienie spoin, profilowanie itp.,
5. ew. pielęgnacja nawierzchni progu.
Próg należy wykonać w taki sposób, aby:
− nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych,
− wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem,
− nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np. studzienek ściekowych, rewizyjnych),
− był odpowiednio oznakowany i ewentualnie oświetlony.
5.2.2. Rozbiórka nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje rozebranie istniejącej nawierzchni, to roboty te powinny obejmować
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ew. przesortowanie materiału uzyskanego
z rozbiórki w celu ponownego jej użycia lub załadowania i wywiezienia oraz wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu
rozbiórki.
Wykonanie rozbiórki nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom OST D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg,
ogrodzeń i przepustów”, zawartej w zeszycie OST D-01.00.00 [8].
5.2.3. Warstwa wyrównująca i podsypka
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy wyrównującej i/lub podsypki, to powinny one
odpowiadać wymaganiom wymienionych dokumentów, a w przypadku niepełnych danych powinny być zaproponowane przez
Wykonawcę do akceptacji Inżyniera, przy nawiązaniu do rodzaju materiału istniejącej podbudowy.
Warstwa wyrównująca może być wykonana z:
− kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowiadając wymaganiom OST
D-04.04.00÷04.04.03 [9],
− chudego betonu, odpowiadając wymaganiom OST D-04.06.01 [11],
− betonu cementowego, odpowiadając wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],
− kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, odpowiadając wymaganiom OST D-04.05.00÷04.05.04 [10],
− asfaltu lanego, odpowiadając wymaganiom OST D-05.03.07 [17],
− innych rodzajów materiałów odpowiadając wymaganiom właściwych OST, norm, wytycznych lub indywidualnie
opracowanych ST, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć grubość po zagęszczeniu 3÷5 cm, jeśli dokumentacja projektowa lub ST
nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchyłki od przyjętej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. Wymagania dla materiałów
na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3.5. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu
podsypki w dłoni, podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała
się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, np. zagęszczarkami wibracyjnymi.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w
podsypce.
5.2.4. Próg zwalniający z nawierzchni drogowych
Sposób wykonania progu zwalniającego z nawierzchni drogowych powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST, a w przypadku niepełnych danych, zaproponowany przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera po
przedstawieniu:
− kształtu i wymiarów progu (np. wg zał. 2),
− rodzaju nawierzchni (np. wg zał. 5).
Sposób wykonania progu zwalniającego z:
− nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powinien odpowiadać wymaganiom OST
D-05.03.23a [19],
− nawierzchni klinkierowej, powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.02 [13],
− nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.01 [12],
− nawierzchni z płyt betonowych (np. sześciokątnych), powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.03 [14],
− asfaltu lanego, powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.07 [17],
− mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.06 [16],
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− betonu asfaltowego, powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.05 [15],
− betonu cementowego, powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.14 [18],
− materiałów mieszanych (różnych) lub materiałów innych, powinna odpowiadać wymaganiom właściwych OST, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST, zaakceptowanych przez Inżyniera.
W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą
wymagania pktu 2.3.5.
5.2.5. Próg zwalniający z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych
Wykonanie progu z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST. Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.3.3.
Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaż progu musi być zgodny z
instrukcją montażu producenta i ew. aprobatą techniczną, ze zwróceniem uwagi na:
− stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych prefabrykatów,
− połączenie sąsiednich elementów w sposób uniemożliwiający wzajemne przesunięcie się tych elementów względem siebie i
względem nawierzchni jezdni.
5.2.6. Oznakowanie progu
5.2.6.1. Oznakowanie poziome progu
Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatów powinno być zgodne z dokumentacją projektową
lub ST, a w przypadku niepełnych danych, zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera, na podstawie np. załącznika
1, pkt 1.2.7 i załącznika 3, rys. 2.
Materiały do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.3.6.
Sposób wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiadać wymaganiom OST D-07.01.01 [20].
5.2.6.2. Oznakowanie pionowe progu zwalniającego
Oznakowanie pionowe progu powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub ST i projektem organizacji ruchu.
Przykład oznakowania pionowego progu, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury [23], podano w załączniku 1, pkt
1.2.6 i załączniku 3, rys. 1.
Materiały do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.3.7.
Sposób wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiadać wymaganiom OST D-07.02.01 [21].
Ze względu na konieczność skoordynowania oznakowania pionowego progu z oznakowaniem pionowym całej ulicy lub
jej fragmentu, zaleca się traktować te roboty jako towarzyszące, ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych (niż próg).
5.3. Wykonanie progu podrzutowego
5.3.1. Wykonanie progu podrzutowego z materiałów nawierzchniowych oraz prefabrykatów betonowych i żelbetowych
Progi podrzutowe z materiałów nawierzchniowych i prefabrykatów powinny być wykonywane według ustaleń punktów
5.2.1 ÷ 5.2.5. Jeśli kształt i wymiary progów nie zostały określone w dokumentacji projektowej, można je przyjmować według zał.
4.
5.3.2. Wykonanie progu podrzutowego z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw
Sposób wykonania progu z gotowych wyrobów powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST i aprobatą
techniczną. Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4 (przykład progu
podrzutowego przedstawiono w zał. 6).
Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, według instrukcji montażu producenta
i ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na:
− stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych, środkowych, najazdowych, bocznych itp.),
− przemienne montowanie elementów progów dostarczonych w różnych kolorach (np. białych i żółtych lub czerwonych i
czarnych),
− zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni (jeśli jest
przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),
− dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych,
− przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i kołków rozporowych (przykład pokazano
w zał. 6, rys. 4).
5.3.3. Oznakowanie progu podrzutowego
Oznakowanie progu podrzutowego powinno być zgodne z ustaleniami pktu 5.2.6.1.
Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych może być oznakowany przez
przemienne układanie gotowych elementów progu o różnych kolorach, np. czarnych i żółtych, po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
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5.4. Ewentualne oświetlenie progu
W przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej lub ST, oświetlenie progu należy wykonać na podstawie
indywidualnej dokumentacji projektowej, przy ujęciu tych robót w osobnych pozycjach kosztorysowych. Przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej oświetlenia można korzystać z wymagań OST D-07.07.01 [22].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] 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 itp.),
− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Wartości
dopuszczalne

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość
badań

1

Sprawdzenie ew. robót rozbiórkowych
nawierzchni
(wizualna
ocena
kompletności wykonanych robót)

1 raz na próg

-

2

Sprawdzenie warstwy
(przymiarem liniowym)

1 raz na próg

Odchyłki od
projektowanej
grubości ±1 cm

3

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
1 raz na próg
jw.
liniowym)
Badanie wykonania nawierzchni progu zwalniającego i podrzutowego lub montażu
progu

4

wyrównującej

a) zgodność z dokumentacją projektową

Ocena ciągła

-

b) położenie progu w planie
(sprawdzenie geodezyjne)

W punktach charakterystycznych progu

Przesunięcie od
osi
projektowanej do
5 cm

c) rzędne wysokościowe (pomierzone
niwelacyjnie
lub
przymiarem
liniowym z poziomnicą)

W dwóch punktach
progu

Odchylenia ±1
cm

d) równość profilu podłużnego i poprzecznego
(kształtu
progu)
(pomierzone
niwelacyjnie
lub
przymiarem z poziomnicą)

jw.

Nierówności do
8 mm

e) sposób wykonania nawierzchni progu

wg pktu 5.2.4

wg pktu 5.2.4

f) sposób
wykonania
progu
prefabrykatów
betonowych
żelbetowych

z
lub

wg pktu 5.2.5

-

g) sposób montażu progu z gotowych
wyrobów z tworzyw sztucznych

wg pktu 5.3.2

-

5

Oznakowanie poziome progu

wg D-07.01.01 [20]

-

6

Oznakowanie pionowe progu

wg D-07.02.01 [21]

-

7

Ew. oświetlenie progu

wg pkt 5.7.3
i D-07.07.01 [22]

-
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6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
− konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu,
− ukształtowanie wysokościowe progu,
− możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych,
− brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu,
− kompletność oznakowania poziomego i pionowego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego progu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli 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:
- ew. rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- ew. warstwa wyrównująca i/lub podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 progu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- ew. rozebranie istniejącej nawierzchni,
- ew. wykonanie warstwy wyrównującej i/lub podsypki,
- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnościami pomocniczymi,
- oznakowanie poziome progu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 progu nie obejmuje robót towarzyszących (np. podbudowy, oznakowania pionowego, oświetlenia),
które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11113:1996
2.

PN-B-19701:1997

3.
4.

PN-B-32250:1988
PN-S-96014:1997

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i
badania
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10.2. Branżowe Normy
5. BN-88/6731-08
6. BN-80/6775-03/01

Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
7. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
8. D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
9. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
10. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
11. D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu
12. D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej
13. D-05.03.02
Nawierzchnia klinkierowa
14. D-05.03.03
Nawierzchnia z płyt betonowych
15. D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
16. D-05.03.06
Nawierzchnia
z
mieszanek
mineralno-asfaltowych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno
17. D-05.03.07
Nawierzchnia z asfaltu lanego
18. D-05.03.14
Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim
19. D-05.03.23a
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic
lokalnych oraz placów i chodników
20. D-07.01.01
Oznakowanie poziome
21. D-07.02.01
Oznakowanie pionowe
22. D-07.07.01
Oświetlenie dróg
10.4. Przepisy
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków:
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
24. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA URZĄDZEŃ
DO OGRANICZANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW
(Wyciąg z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23])
1.1. Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów
Do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych stosuje się progi zwalniające i progi
podrzutowe. Dopuszczalna prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości może przejechać przez próg bez
wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia niebezpieczeństwa, określona jest mianem granicznej prędkości przejazdu.
Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów można stosować wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg,
na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich
skuteczność jest niewystarczająca.
1.2. Progi zwalniające
1.2.1. Miejsca stosowania progów zwalniających
Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie wygarbienia.
Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas technicznych: lokalna (L),
dojazdowa (D), wyjątkowo zbiorcza (Z).
W zależności od potrzeb progi zwalniające mogą być stosowane pojedynczo lub w seriach liczących co najmniej 3 progi.
W przypadku serii progów każdy kolejny próg umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 20 m i nie większej niż 150 m od progu
poprzedzającego. Odległość między poszczególnymi progami w serii należy wyznaczać w oparciu o warunki lokalne, natężenie
ruchu (prędkości pojazdów) itp.
1.2.2. Dodatkowe urządzenia zmniejszające prędkość najechania na próg zwalniający
W celu niedopuszczenia do najechania na próg zwalniający z nadmiernie niebezpieczną prędkością dopuszcza się
stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdu co najmniej do 120%
granicznej prędkości przejazdu przez próg. Elementami takimi mogą być poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w strefach ruchu
uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp., zmuszające do zmiany kierunku lub toru ruchu.
1.2.3. Miejsca niedopuszczone do stosowania progów zwalniających
Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających:
– na drogach krajowych i wojewódzkich,
– na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G),
– na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych (zał. 2,
rys. 1.2),
– na jezdniach innych niż asfaltowe, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25 (zał. 3, rys. 2.1),
– na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1.2.4. Lokalizacja progów zwalniających na jezdniach
Progi zwalniające nie mogą być umieszczane dalej niż:
– 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 („STOP”) lub B-32 („Stój – kontrola celna”),
– 40 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi o promieniu wewnętrznym Rmax = 25 m i kącie zwrotu większym od 70o,
– 60 m od miejsca lub obiektu wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdów, np. skrzyżowania ulic lub dróg, wymagające
zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70o.
Progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż:
– 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg,
– 20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m,
– 20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%,
– 30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych),
– 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem tramwajowym, licząc od skrajnej szyny toru na
przejeździe,
– 25 m od najbliższej części wiaduktu lub innej konstrukcji nośnej.
Ponadto nie dopuszcza się umieszczania progów zwalniających na obiektach mostowych i w tunelach, nad konstrukcjami
inżynierskimi, takimi jak przepusty, przejścia podziemne, komory instalacji wodociągowych i c.o. itp., oraz w odległości mniejszej
niż 25 m od nich ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych.
1.2.5. Rodzaje progów zwalniających
Ze względu na ukształtowanie w planie drogi progi zwalniające dzieli się na:
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– listwowe – wykonane na szerokości całej drogi w formie elementu listwowego jednolitego lub składanego z segmentów (zał. 2,
rys. 1.1a),
– płytowe – wykonane w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na
niej odpowiedniej konstrukcji (zał. 2, rys. 1.1b),
– wyspowe – wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni (zał. 2, rys. 1.2 i rys. 2).
Kształty i wymiary progów zwalniających oraz graniczne prędkości przejazdu przedstawiono w zał. 2.
Na progach zwalniających płytowych o długości płyty L > 4 m dopuszcza się wyznaczanie przejść dla pieszych (zał. 3,
rys. 2.3).
Urządzenia odwadniania jezdni muszą być tak wykonane i utrzymane, by wykluczone było powstawanie kałuży wody lub
tafli lodu przed i za progiem zwalniającym. W przypadku trudności w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza się stosowanie
progów skróconych. Odwodnienie jezdni odbywa się wtedy ciekiem przykrawężnikowym (zał. 2, rys. 1.3 i rys. 5).
1.2.6. Oznakowanie pionowe progów zwalniających
Progi zwalniające powinien poprzedzać znak A-11a („próg zwalniający”).
Jeżeli na danej ulicy lub obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do wartości umożliwiającej łagodny przejazd przez
próg, to przed progiem umieszcza się tylko znak
A-11a „próg zwalniający” z tabliczką T-1 („odległość znaku ostrzegawczego
od miejsca niebezpiecznego”), określającą odległość do progu.
W uzasadnionych przypadkach zaleca się stosowanie znaku A-11a z tabliczką T-2 („długość odcinka drogi, na którym
powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”), np. „Na długości 500 m” lub „Na całym terenie”. Oznakowanie pionowe progów
zwalniających wskazujące lokalizację i prędkość graniczną przejazdu przez próg w zależności od typu progu pokazano w zał. 3,
rys. 1.
1.2.7. Oznakowanie poziome progów zwalniających
Na całej szerokości powierzchni najazdowej i zjazdowej progu umieszcza się linie podłużne, równoległe do osi jezdni,
stanowiące znak P-25 („próg zwalniający”), według zał. 3, rys. 2.1.
W odległości 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni można umieszczać punktowe elementy odblaskowe barwy białej
(min. 4 elementy) usytuowane liniowo, równolegle do osi progu.
Przykład oznakowania progu zwalniającego przedstawiono w zał. 3, rys. 2.2.
Jeżeli na progu zwalniającym wyznaczono przejście dla pieszych (przejście wyniesione), na powierzchni progu umieszcza
się znak P-10 („przejście dla pieszych”) z liniami równoległymi do osi jezdni szerokości 0,5 m i odstępami szerokości 0,5 m (zał.
3, rys. 2.3).
Przykład odcinka drogi z oznakowaniem progu zwalniającego znakiem P-25 oraz progu zwalniającego z wyniesionym
przejściem dla pieszych (P-10), a także z oznakowaniem pionowym, przedstawiono w zał. 3, rys. 3.
1.3. Progi podrzutowe
1.3.1. Zasady stosowania progów podrzutowych
Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:
– na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi położone wewnątrz osiedli i innych zwartych
obszarów zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie
prędkości pojazdów do około 5÷8 km/h,
– przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp., jeżeli są tam zainstalowane
urządzenia, zamykające teren (bramy, furty, zapory itp.), jako środek wzmacniający działanie tych urządzeń i wymuszający
powolny wjazd na ten teren,
– na parkingach i innych terenach podobnych, jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.
Na drogach publicznych dopuszcza się stosowanie progów podrzutowych na obszarze przejścia granicznego jako element
uzupełniający zaporę U-13b (tj. rogatkę podnoszoną z belką rogatkową biało-czerwoną, bez wiszącej pod nią siatki, z co najmniej
trzema światłami czerwonymi migającymi).
1.3.2. Kształt progów podrzutowych
Przekroje progów podrzutowych określono w zał. 4.
Progi podrzutowe można wykonywać z segmentów, z odrębnymi zakończeniami umożliwiającymi ich instalację, w
postaci różnych długości, na okres czasowy lub stały. Przykłady progów podrzutowych z tworzyw przedstawiono w zał. 6.
1.3.3. Oznakowanie progów podrzutowych
Na progach podrzutowych umieszcza się znak poziomy P-25 (zał. 3, rys. 2.1). Znaku P-25 można nie umieszczać na
progach wykonywanych z segmentów o barwach na przemian czarnej i żółtej. Na powierzchni najazdowej progów wykonywanych
z segmentów zaleca się umieszczenie elementów odblaskowych.
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ZAŁĄCZNIK 2
RODZAJE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH
Rys. 1. Widok z góry progów zwalniających liniowych i wyspowych
1.1. Liniowe progi zwalniające
a) listwowy
1.2. Wyspowe
a)

b) płytowy
progi

trapezowy
b)

1.3.

zwalniające

Liniowe
szerokości
przekroju

a) Próg

progi
w
drogi
listwowy

b) Próg płytowy

Rys. 2. Przykłady wymiarowania progów zwalniających wyspowych (wg [23])
2.1. Progi trapezowe
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2.2. Próg łukowy

Rys. 3. Przekroje podłużne liniowych progów zwalniających o ograniczonej prędkości przejazdu 25 ÷ 30 km/h (wg [23])
3.1. Próg listwowy (U-16a)
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3.2. Próg płytowy z powierzchniami najazdowymi łukowymi (U-16b)

3.3. Próg płytowy z powierzchniami najazdowymi ukośnymi (U-16c)

Rys. 4. Przekrój podłużny liniowego progu zwalniającego listwowego o ograniczonej prędkości przejazdu 18 ÷ 20 km/h (U-16d)

Rys. 5. Przekrój poprzeczny progu zwalniającego liniowego o zmniejszonej szerokości (progu skróconego) w przekroju
poprzecznym jezdni

ZAŁĄCZNIK 3
OZNAKOWANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH (wg [23])
Rys. 1. Oznakowanie pionowe progów zwalniających
1.1. dla progów o ograniczonej prędkości
przejazdu 25÷30 km/h
(dla progów U-16a, U-16b i U-16c)

1.2. dla progów o ograniczonej prędkości
przejazdu 18÷20 km/h
(próg U-16d)
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Rys. 2. Oznakowanie poziome progu zwalniającego
2.1. Wymiary odcinków linii i odstępów, stanowiących znak P-25 („próg zwalniający”)

2.2. Przykład oznakowanie listwowego progu zwalniającego (U-16a)

2.3. Przykład oznakowania wyniesionego przejścia dla pieszych na powierzchni progu zwalniającego
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Rys. 3. Przykład oznakowania pionowego i poziomego odcinka drogi, na którym znajdują się dwa progi zwalniające U-16c i próg
płytowy z wyniesionym przejściem dla pieszych
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ZAŁĄCZNIK 4
KSZTAŁT I WYMIARY W PRZEKROJU POPRZECZNYM
PRZYKŁADOWYCH PROGÓW PODRZUTOWYCH (wg [23])
Wymiary w mm

a)

b)
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c)

d)

e)
ZAŁĄCZNIK 5
NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE KONSTRUKCJE
PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH

Lp.

Rodzaj konstrukcji
progu zwalniającego

Wymagania wobec materiałów
i konstrukcji nawierzchni wg

1

Nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej

OST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i
chodników [19]

2

Nawierzchnia klinkierowa

OST D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa [13]

3

Nawierzchnia z kostki
kamiennej
Nawierzchnia z płyt betonowych (np. sześciokątnych)
Nawierzchnia z asfaltu lanego
Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych „na
zimno”
Nawierzchnia z betonu
asfaltowego
Nawierzchnia z betonu
cementowego
Nawierzchnia progu mieszana,
z różnych materiałów, np. część
powierzchni najazdowej i
zjazdowej progu jest asfaltowa,
a pozostała - z kostki, klinkieru,
betonu itp.
Nawierzchnia z prefabrykatów
betonowych i żelbetowych
Gotowe wyroby z tworzyw
sztucznych, mieszanek gumowych, materiałów termoplastycznych itp.

OST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
[12]
OST D-05.03.03 Nawierzchnia z płyt betonowych
[14]
OST D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego [17]
OST D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i
wbudowywanych na zimno [16]
OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego [15]
OST D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim [18]
wg OST wymienionych w lp. 1÷8 i ewentualnie
innych OST, a także norm, wytycznych IBDiM
i opracowań indywidualnych

4
5
6

7
8
9

10
11

wg aprobaty technicznej
wg aprobaty technicznej
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ZAŁĄCZNIK 6
PRZYKŁADY PROGÓW PODRZUTOWYCH Z TWORZYW
WYKONANYCH PRZEZ RÓŻNYCH KRAJOWYCH PRODUCENTÓW
Rys. 1. Widok ogólny progu podrzutowego

Rys. 2. Próg typu listowowego długości 400 mm i wysokości 50 mm
b) Element środkowy
a) Element skrajny
szerokości 480 mm
szerokości 480 mm
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Rys. 3. Próg typu listwowego długości 900 mm i wysokości 50 mm

Element środkowy szerokości 500 mm

Przekrój poprzeczny

Element skrajny szerokości 450 mm

Rys. 4. Przykład umocowania progu do nawierzchni jezdni
Szczegół A
Oznaczenia:
1. Element progu
2. Wkręty kotwiące ∅ 10
3. Podkładka
stalowa
∅ 60 mm x 12 mm x 3
4. Kołek rozporowy ∅ 14
5. Warstwa nawierzchni
6. Podbudowa

mm x 100 mm
ocynkowana
mm
mm

ZAŁĄCZNIK 7
PRZYKŁADY KONSTRUKCJI PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
WYKONYWANYCH RAZEM Z BUDOWĄ NAWIERZCHNI
(Wg „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych, cz. 1”, GDDP, 2001 [24])

a) bez pogrubienia podbudowy (z dostosowaniem jej
progu)

do kształtu

b) z pogrubieniem podbudowy
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