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NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
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SST
PZJ
bhp.

- specyfikacja techniczna
- szczegółowa specyfikacja
ecyfikacja techniczna
- program zapewnienia jakości
jako
- bezpieczeństwo
stwo i higiena pracy
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
(
są wymagania ogólne dotyczące
dotycz
wykonania i odbioru
robót drogowych w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich
do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Zakres robót obejmuje budowę chodnika w ul. Siekierkowskiej w skład, którego wchodzi::
− Budowa jezdni z betonu
bet
asfaltowego,
− Budowa chodnika z płyt betonowych,
betonowych
− Budowa zjazdów,
− Budowa opaski z kostki brukowej,
− Budowa pobocza z płyt ażurowych,
a
− Budowa kanalizacji deszczowej,
− Przebudowa sieci elektroenergetycznych,
− Przebudowa oświetlenia,
świetlenia,
− Przebudowa sieci teletechnicznych,
teletechni
− Rekultywacja zieleni,
− Zmiany w organizacji ruchu.
ruchu
1.2. Zakres stosowania ST
pecyfikacja techniczna stanowi obowiązującą
obowi
podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
Specyfikacja
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
obejmuj wymagania ogólne, obowiązujące
obowi
dla wszystkich
robót objętych niżej
ej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót
drogowych.
D-00.00.00
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D-01.00.00
D-01.01.01
D-01.02.01
D.01.02.02
D-01.02.04

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
wysoko
Usunięcie
ęcie drzew i krzewów
Zdjęcie
cie warstwy humusu lub darniny
Rozbiórka
rka elementów dróg, ogrodzeń
ogrodze i przepustów

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

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

D-05.00.00
D-05.03.05A
D-05.03.05B
D-05.03.17
D-05.03.23

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
wi
i wyrównawcza
Remont cząstkowy
czą
nawierzchni bitumicznych
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

D-07.00.00
D-07.01.01
D-07.02.01

URZĄDZENIA
ĄDZENIA BEZPIECZE
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe

D-08.00.00
D-08.01.01
D-08.01.02
D-08.02.01
D-08.02.02
D-08-03.01
D-08.05.06

ELEMENTY ULIC
ULI I DRÓG
Krawężniki
ężniki betonowe
Krawężniki
ężniki kamienne
Chodniki z płyt betonowych
Chodniki z płyt wskaźnikowych
wska
Betonowe obrzeża
obrze chodnikowe
Ściek
ciek z betonowej kostki brukowej
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D-09.00.00
D-09.01.01

ZIELEŃ
Ń DROGOWA
Zieleńń drogowa

D-10.00.00
D-10.01.05

INNE ROBOTY
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych,
wodoci
gazowych i studni teletechnicznych
Nawierzchnie z płyt ażurowych
a

D-10.03.01

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

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

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

W zależności od ustaleńń odpowiednich SST, roboty podlegają
podlegaj następującym
cym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających
ulegaj
zakryciu
Odbiór robót zanikających
cych i ulegaj
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
ści i jakości
jako wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu będzie dokonany w czasie
zasie umożliwiającym
umo
wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
post
robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik
Inż
projektu.
Gotowość danej części
ęści
ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem
iadomieniem Inżyniera/Kierownika
Inż
projektu. Odbiór będzie
dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu
gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegają
jących zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik
ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających
cych komplet wyników badań
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową,, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy
ciowy polega na ocenie ilo
ilości i jakości wykonanych części
ci robót. Odbioru cz
częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik
Inżynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady
sady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
ilo
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie
czenie robót oraz gotowo
gotowość do odbioru ostatecznego będzie
bę
stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
pi
o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi
nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz
licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika
yniera/Kierownika projektu zakończenia
zak
robót i przyjęcia
cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
Zamawiaj
w obecności
Inżyniera/Kierownika
yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca
odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako
jakościowej na
podstawie przedłożonych
onych dokumentów, wyników badań
bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
zgodno wykonania
robót z dokumentacją projektowąą i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się
si z realizacją ustaleń przyjętych
przyję
w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających
cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
uzupełniaj
i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
uzupełniaj
w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych,
ńczeniowych, komisja
komi
przerwie swoje czynności
ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,
komisj
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
dokumentacj projektową i SST z uwzględnieniem
uwzgl
tolerancji i
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nie ma większego
kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr
potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość
ść wykonywanych robót w stosunku do wymagań
wymaga przyjętych
ętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
ostateczn
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Zamawiaj
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
zobowi
przygotować następujące
ące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawow
podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
ą, jeś
jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
uzupełniaj
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
ne,
4. dzienniki budowy i książki
ki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań
bada i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności
ci lub certyfikaty zgodności
zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzon
ądzoną na podstawie wszystkich wyników badańń i pomiarów zał
załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
towarzysz cych (np. na przełożenie
przełoż
linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia
świetlenia
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła
właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem
wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
b
gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone
dzone przez komisję
komisj roboty poprawkowe lub uzupełniające
ce będą
bę zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
uzupełniaj cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
zwi
z usunię
nięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie
ędzie
dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
uwzgl
zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności
ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
Wykonawc za jednostkę
jednostk obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
podstaw płatności
ci jest warto
wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
b dzie uwzględnia
uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające
ce się na jej wykonanie, okre
określone
lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
projekt
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą
b
obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzysz
towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych
ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
tu wraz z towarzyszącymi
towarzysz
kosztami,
− wartość pracy sprzętu
− koszty pośrednie,
rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi
obowi
przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy
nale wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki
nki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
D
Koszt dostosowania sięę do wymaga
wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D
D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone
ślone
lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem
In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi
In
projektu i wprowadzaniem
m dalszych zmian i uzgodnień
uzgodnie wynikających z postępu
pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia
o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze
bezpieczeństwa ruchu,
16

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-00.00.00 „ WYMAGANIA OGÓLNE”
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,
kr
ników, barier, oznakowań
oznakowa i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń
ądzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie
usuni
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(b) utrzymanie płynności
ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie
cie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
szymi zmianami).
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
2. Zarządzenie
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta
montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca
rca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
niejszymi zmianami).
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOW
ŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
(
są wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych
zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
wysoko
w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót zwi
związanych z wszystkimi
czynnościami mającymi
cymi na celu wykonanie robót związanych
zwi zanych z kompletnym wytyczeniem
wytycze
i odtworzeniem
sytuacyjnym oraz wysokościowym
ciowym drogi oraz zjazdów objętych
obj tych opracowaniem oraz tras infrastruktury technicznej
wg Dokumentacji projektowej.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
wysoko
W zakres robót pomiarowych, związanych
zwi
z odtworzeniem
zeniem trasy i punktów wysokościowych
wysoko
wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego
wysoko ciowego punktów głównych osi trasy
i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
wysok
(reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający
cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
pocz
począ
i końcowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami
norm
i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne”
ogólne pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą materiałów, ich pozyskiwania i składowania
ania podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy
nale
stosować pale drewniane z gwoździem
gwo
lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości
długo około 0,50 metra.
Pale drewniane
ane umieszczone poza granicą
granic robót ziemnych, w sąsiedztwie
siedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długo
długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy
nale stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości
ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej
istniej cej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny miećć długość
długo około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych
wysoko
należyy stosować następujący
nast
sprzęt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzętt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
wysoko ciowych powinien gwarantować
gwarantowa
uzyskanie wymaganej dokładności
ści pomiaru.
−
−
−
−
−
−

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu
tu i materiałów
Sprzętt i materiały do odtworzenia trasy można
mo
przewozić dowolnymi środkami
rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być
by wykonane zgodnie z obowiązującymi
cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien przej
przejąć od Zamawiaj
awiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne
dne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,
Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzić
przeprowadzi obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbędne
dne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być
by wykonane przez osoby posiadające
ce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować
poinformowa Inżyniera o wszelkich błędach
ędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy
Bł
te powinny być usunięte
te na koszt Zamawiającego.
Zamawiaj
Wykonawca powinien sprawdzić
sprawdzi czy rzędne terenu określone
lone w dokumentacji projektowej są
s zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi
dnymi terenu. Jeż
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
dne terenu istotnie różnią
ró
się od
rzędnych określonych
lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić
powiadomi o tym In
Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być
by zmieniane przed podjęciem
ciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
In
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające
wynikaj
z różnic rzędnych
dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych
dnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,
In
zostaną wykonane na koszt Zamawiaj
Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera
yniera oznacza, że
ż roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wykonawc
Wszystkie
tkie roboty, które bazują
bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
In
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie
po rednie osi trasy muszą
musz być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposóbb wyraźny
wyra
i jednoznaczny charakterystykę i położenie
enie tych punktów. Forma i wzór
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
In
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze
oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
Zamawiaj
zostaną zniszczone przez Wykonawcę
Wykonawc
świadomie
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan
zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
nale do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być
by zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu
yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także
tak dowiązane
zane do punktów pomocniczych, poło
położonych poza
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległo
odległość pomiędzy
dzy punktami głównymi na odcinkach prostych
prostyc nie może
przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć
założ robocze punkty wysokościowe
ciowe (repery robocze) wzdłuż
wzdłu osi trasy drogowej,
a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
żynierskim.
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Maksymalna odległość
ść między
mię
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiastt w terenie falistym i górskim powinna być
by odpowiednio zmniejszona, zależnie
zale
od
jego konfiguracji.
Repery robocze należyy założyć
założ poza granicami robót związanych
zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących.
cych. Jako repery robocze mo
można wykorzystać punkty
unkty stałe na stabilnych, istniejących
istniej
budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
nale założyć w postaci słupków betonowych
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający
wykluczający osiadanie, zaakceptowany
zaakc
przez Inżyniera.
Rzędne
dne reperów roboczych należy
nale określać z taką dokładnością, aby średni
redni błąd niwelacji po wyrównaniu
był mniejszy od 4 mm/km, stosując
ąc niwelację
niwelacj podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
ństwowych.
Repery robocze powinny być
by wyposażonee w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
wyra
i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
ędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy
ży wykonać
wykona w oparciu o dokumentację projektowąą oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego,
cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
ństwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej
lonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich
po rednich w odległości
odległo zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania
owania trasy, lecz nie rzadziej niż
ni co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne
Rz
niwelety
punktów osi trasy należyy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych
dnych niwelety określonych
okre
w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy
nale użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie
cie pali z osi trasy jest dopuszczalne
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi
zast je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą
granic robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi
kraw dzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie
lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową oraz w miejscach wymagających
wymagaj
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
In
Do wyznaczania krawędzi
ędzi nasypów i wykopów nale
należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości
wysoko przekraczającej
cej 1 metr oraz wykopów gł
głębszych niż 1
metr. Odległość między
dzy palikami lub wiechami należy
nale dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii tra
trasy
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać
odpowiada odstępowi
powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać
umo
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
projektową
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
ntroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości
ci prac pomiarowych
Kontrolę jakości
ci prac pomiarowych zwi
związanych
zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wysoko
należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych
okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania
nia ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
W
D-01
01.00.00 „ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych
zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast
następuje
puje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
In
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
wyso
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
wysoko
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
ułatwiaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1.
1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3.
3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd
Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1.
1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2.
2. Wysokościowa
Wysoko
osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4.
4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
wysoko
GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2.
3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1.
3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983..
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„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-01
01.00.00 „ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”

D-01.02.01

USUNIĘCIE
CIE DRZEW I KRZEWÓW

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z usunięciem
ciem drzew i krzaków w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul.
Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy
D
Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót zwi
związanych z usunięciem
drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia
lenia podstawowe ssą zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
iednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania
agania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzętt do usuwania drzew i krzaków
−
−
−
−

Do wykonywania robót związanych
zwią
z usunięciem drzew i krzaków należyy stosowa
stosować:
piły mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia
usuni cia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciągniki
gniki ze specjalnym osprzętem
osprz
do prowadzenia prac związanych
zanych z wyrę
wyrębem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie
zie należy
nale przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające
ce warto
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
by
transportowane w sposób nie powodujący
powoduj
ich uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane
zane z usunięciem drzew i krzaków obejmuj
obejmują wycięcie
cie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi
ęzi
zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostałości
ci po wykarcz
wykarczowaniu.
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W
D-01
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Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien być
by oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace związane
zane z usunięciem
usuni
drzew i krzaków powinna być uzyskana przez
p
Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwo
ściwościach materiału użytkowego należyy wykonywać w tzw. sezonie rębnym,
r
ustalonym przez Inżyniera.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
należy oczyścić z roślinności,
ci, wykarczowa
wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy
nale oczyścić tak, aby części roślinności
ci nie znajdowały się
si na głębokości
do 60 cm poniżej
ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj
wyjątkiem
tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca
ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni
usunię
usunięcia,
powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.
uszkodzeni
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawcę,
ę, to powinna by
być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany
przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące
znajd
się w pasie robót ziemnych, powinny byćć wykarczowane, za wyj
wyjątkiem
następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca
istniej
rzędna
dna terenu w tym miejscu znajduje
się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny być
by ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchni
powierzchnią terenu. Powyższe
odstępstwo
pstwo od ogólnej zasady, wymagającej
wymagaj cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je
jeżeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę
podstaw nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia
glenia skarpy wykopu przecinaj
przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być
by
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej
poni jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych
wykarcz
pniach należyy wypełnić gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie
dnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00
02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie
bie przewidywanych wykopów, należy
nale tymczasowo zabezpieczyćć przed gromadzeniem si
się w
nich wody.
Wykonawca ma obowiązek
ązek
zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
przedstawiaj
wartość jako
materiał użytkowy
ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości
wła
ci w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny
powinny być
by wykopane z dużą
ostrożnością,, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze
uszkodzeń, a następnie
pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości
ci po usuni
usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości
pozostało
po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera.
Jeżeli
eli dopuszczono przerobienie gałęzi
gał
na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprz
sprzętu, to sposób
wykonania powinien odpowiadaćć zaleceniom producenta sprz
sprzętu. Nieużyteczne
yteczne pozostałości
pozostałoś po przeróbce powinny
być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli
eli dopuszczono spalanie roślinności
ro
usuniętej
tej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma
obowiązek zadbać,, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa
bezpiecze
i odpowiednich
przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umo
umożliwiających
cych intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości
ilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zakończeniu spalania ogień powinien być
by całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących
ących si
się części.
Jeżeli
eli warunki atmosferyczne lub inne względy
wzgl
zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę
przeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
Wykonaw
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera,
In
w
którym będzie możliwe
liwe dalsze spalanie.
Pozostałości
ci po spaleniu powinny by
być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli
Je pozostałości po
spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być
by one układane w warstwach. Każda
Ka
warstwa powinna być przykryta warstwą
warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinna byćć przykryta warstwą
warstw gruntu o
grubości
ci co najmniej 30 cm i powinna by
być odpowiednio wyrównana i zagęszczona.
szczona. Pozostałości
Pozostało po spaleniu nie
mogą być zakopywane pod rowami odwadniaj
odwadniającymi
cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si
się
przepływ wód powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
ontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości
ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno
kompletności usunięcia
cia roślinności,
roś
wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie
ęszczenie gruntu wypełniającego
wypełniaj cego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w STD-02.00.00
02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
pk 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych
zwi
z usunięciem drzew i krzaków jest:
− dla drzew
- sztuka,
− dla krzaków - hektar.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających
ulegaj cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
płatno
Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

−
−
−
−

Płatność należyy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
wycięcie
cie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi
gałę poza teren budowy lub przerobienie gałęzi
zi na kor
korę drzewną, względnie
spalenie na miejscu pozostałości
ści po wykarczowaniu,
zasypanie dołów,
uporządkowanie
dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D-01.02.02

ZDJĘCIE
CIE WARSTWY HUMUSU
HUMU
LUB DARNINY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych ze zdjęciem
ciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej
(odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
wskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
ązanych ze zdjęciem
zdj
warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia
lenia podstawowe ssą zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia
cia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych
zanych ze zdj
zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej
nadaj
się do powtórnego
użycia należy stosować:
− równiarki,
− spycharki,
− łopaty, szpadle i inny sprzęt
ęt do rręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem
tem zmechanizowanym nie jest mo
możliwe,
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
ść wymagającą
wymagaj
zastosowania
takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych
ązanych ze zdjęciem
zdj
warstwy darniny nadającej się do powtórnego uużycia, należy
stosować:
− noże do cięcia
cia darniny według zasad określonych
okr
w p. 5.3,
− łopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus należyy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
przewozi transportem
samochodowym. Wybór środka
rodka transportu zależy
zale od odległości,
ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powoduj
powodujący uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-01
01.00.00 „ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych,
ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien być
by oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia
życia przy umacnianiu skarp,
skar
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
czynno ci określonych
okreś
w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
by wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmowaćć mechanicznie
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych
wyj
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające
wystarczaj ce dla prawidłowego wykonania robót, względnie
wzgl
może
stanowić zagrożenie
enie dla bezpieczeństwa
bezpieczeń
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo bbudowli), należy
dodatkowo stosować ręczne
czne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należyy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych
lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanyc
wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zale
(zależna od głębokości
ci jego zalegania, wysoko
wysokości nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być
by zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana
przez Inżyniera, według faktycznego
aktycznego stanu występowania.
wyst
Stan faktyczny będzie
dzie stanowił podstaw
podstawę do rozliczenia
czynności związanych ze zdjęciem
ciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należyy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
by przez
Wykonawcę tak dobrane,, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
tak najeżdżaniem przez
pojazdy. Nie należy zdejmowaćć humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio
bezpośrednio po nich, aby uniknąć
unikn
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
Jeżeli
eli powierzchnia terenu w obrębie
obr
pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darnin
darniną
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę
darnin należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń
uszkodze i
przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny byćć skoszone przed zdj
zdjęciem darniny. Darninę należyy ciąć w regularne, prostokątne
pasy o szerokości
ci około 0,30 metra lub w kwadraty o długości
długo ci boku około 0,30 metra. Grubo
Grubość darniny powinna
wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
Należy dążyć do jak najszybszego uużycia pozyskanej darniny. Jeżeli
eli darnina przed powtórnym
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się
si jej rozłożenie
enie na gruncie rodzimym. Jeżeli
Je
brak miejsca na
takie rozłożenie darniny, to należy
ży jją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin
ro
darninę
należy składować w warstwach trawą
traw do dołu. W pozostałym okresie darninę należy
ży składowa
składować warstwami na
przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
powini przekraczać 4
tygodni.
Darninę nie nadającą sięę do powtórnego wykorzystania należy
nale
usunąć mechanicznie, z zastosowaniem
równiarek lub spycharek i przewieźć
źć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót podano w ST D
D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia
cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości
ci robót polega na wizualnej ocenie kompletności
kompletno usunięcia
cia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej
zdj tej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
W
D-01
01.00.00 „ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
− zdjęcie
cie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż
wzdłu drogi lub odwiezieniem na odkład,
− zdjęcie
cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-01
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D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ
Ń I PRZEPUSTÓW
PRZ

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń
ogrodze i przepustów w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
−
−
−
−
−
−

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
ązanych z rozbiórk
rozbiórką:
warstw nawierzchni,
krawężników, obrzeżyy i oporników,
chodników,
barier i poręczy,
znaków drogowych,
przepustów: betonowych itp.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia
lenia podstawowe ssą zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
ące robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów, ich pozysk
pozyskiwania
iwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych
zanych z rozbiórką
rozbiórk elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może
mo być wykorzystany
sprzęt podany poniżej,, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
In
− spycharki,
− ładowarki,
− żurawie samochodowe,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
− koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

14

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
W
D-01
01.00.00 „ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można
na przewozić
przewozi dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń
ogrodze i przepustów obejmują usunięcie
cie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją
dokument
projektową,, SST lub wskazanych przez In
Inżyniera.
Jeśli
li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier
In
może
polecić Wykonawcy sporządzenie
dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony
określony przewidziany odzysk
od
materiałów.
Roboty rozbiórkowe można
na wykonywać
wykonywa mechanicznie lub ręcznie
cznie w sposób określony
okre
w SST lub przez
Inżyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy
nale spełnić warunki
określone w ST D-05.03.11 „Recykling”.
ling”.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy
nale dokonać:
− odkopania przepustu,
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się
si odzyskać, w sposób ręczny
czny lub mechaniczny z ew. przeci
przecięciem
prętów
tów zbrojeniowych i ich odgięciem,
odgię
− demontażu prefabrykowanych
ch elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym
cz
usunięciu ław, względnie ostrożnego
żnego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu
zało eniu ponownego ich wykorzystania
wykorzystania,
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia
u ycia (z zaprawy, kawałków betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy możliwe
żliwe do powtórnego wykorzystania powinny być
być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają
staj się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć
przewie je na
miejsce określone
lone w SST lub wskazane przez In
Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają
staj się własnością Wykonawcy, powinny być
by usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy)
wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń
ogrodze i przepustów znajduj
znajdujące się w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjąą projektową
projektow będą wykonane wykopy drogowe, powinny być
by tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności
ci należy
należ zapobiec gromadzeniu się w nich
ch wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się
si wykonania wykopów drogowych należy
należ wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego
otaczaj
terenu i zagęścić zgodnie
ie z wymaganiami określonymi
okre
w ST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI
CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości
ci robót rozbiórkowych
Kontrola jakości
ci robót polega na wizualnej ocenie kompletności
kompletno
wykonanych
nanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie
szczenie gruntu wypełniaj
wypełniającego ewentualne doły po usuniętych
tych elementach nawierzchni, ogrodze
ogrodzeń i
przepustów powinno spełniać odpowiedn
odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00
02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
−
−
−
−

Jednostką obmiarową robót związanych
zwią
z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla krawężnika,
nika, opornika, obrzeż
obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń,, barier i porę
poręczy - m (metr),
dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustów i ich elementów
a) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne”pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
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,
u ycia, z uło
ułożeniem na poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie
ądkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników,
ników, obrzeży
obrzeż i oporników:
− odkopanie krawężników,
ników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem
wyj
i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie
ądkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
− odsłonięcie ścieku,
− ręczne wyjęcie elementów ściekowych
ciekowych wraz z oczyszczeniem,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,
u ycia, z uło
ułożeniem na poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
piaskowej,
− uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
podłoż
− załadunek
aładunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie
dkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
− ręczne wyjęcie
cie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego
ponow
jego użycia,
ycia, z ułożeniem
uło
na poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
piaskowej,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie
ądkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
− demontaż elementów ogrodzenia,
− odkopanie i wydobycie
obycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem
zag
do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN-77/8931--12 [9],
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,
użycia, z ułożeniem
uło
w stosy na
poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie
dkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
− demontaż elementów bariery lub poręczy,
por
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem
zag
do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN-77/8931
77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie
dkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
− odkopanie i wydobycie słupków,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem
zag
do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN-77/8931
77/8931-12 [9],
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− uporządkowanie
dkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu:
umocnie itp.,
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze
póź
rozebranie,
− rozebranie elementów przepustu,
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−

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem
zag
do uzyskania Is≥ 1,00 wg BN--77/8931-12 [9],
uporządkowanie
dkowanie terenu rozbiórki.

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

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

5.

PN-H-74220

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

8.

BN-87/5028-12

9.

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ąco
ogólnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione
gnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
Gwoździe budowlane. Gwoździe
dzie z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-04.01.01 KORYTOWANIE
PODŁOŻA

ORAZ

PROFILOWANIE I

ZAGĘSZCZANIE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
zag szczaniem podłoża
podłoż gruntowego w ramach
rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich
kich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia
talenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ułożenia
enia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia
lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
n
i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania
gania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący
ący do wykonania koryta i profilowania podłoża
podło a powinien wykaza
wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
ętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie
uko
ustawianym lemieszem; Inżynier
ynier może
mo dopuścić wykonanie
koryta i profilowanie podłoża
żaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich
w
koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może
że spowodowa
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości
ści gruntu podło
podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
tran
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02,
04.02.02, D-04.03.01
D
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia
pienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić
przyst
do wykonania koryta oraz profilowania i zag
zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem
ęciem robót związanych
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze
Wcześniejsze
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przystąpienie
pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania
zag
podłoża,jest
a,jest moż
możliwe wyłącznie za zgodą
Inżyniera,
yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożuu nie może
mo odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio
średnio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
by wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy
ży ustawiać
ustawia w osi drogi i w rzędach
dach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo
umożliwia
żliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczeniaa robót w odstępach
odstę
nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu,
tu, a w szczególności
szczególno jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone
są roboty i do trudności
ci jego odspojenia.
Koryto można
na wykonywać ręcznie,
r
gdy jego szerokość nie pozwala
ala na zastosowanie maszyn, na przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
by zaakceptowany przez
Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być
by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji
cji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie
szczenie podłoża
podło należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
ślonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie
szczanie podłoża
podło
Przed przystąpieniem
ieniem do profilowania podłoże
podło powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
zanieczyszcze
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża
podło
należy sprawdzić, czy istniejące
ce rzędne
rzę
terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
rz
podłoża. Zaleca się, aby rzędne
dne terenu przed profilowaniem
były o co najmniej 5 cm wyższe
sze niż projektowane rzędne
rz
podłoża.
Jeżeli powyższy
szy warunek nie jest spełniony i występują
wyst
zaniżenia
enia poziomu w podłożu
podło przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić
spulchni podłoże na głębokość zaakceptowanąą przez In
Inżyniera, dowieźć
dodatkowy grunt spełniający
cy wymagania obowi
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
ści koniecznej do uzyskania
wymaganych rzędnych wysokościowych
ściowych i zagęścić
zag
warstwę do uzyskania wartości
ści wska
wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża
ża należy
nale stosować równiarki. Ścięty
ty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
In
Bezpośrednio
rednio po profilowaniu podło
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
zczania. Zagęszczanie
Zag
podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia
ęcia wskaźnika
wska
zagęszczenia
szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska
Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12
BN
[5].
Tablica 1. Minimalne wartości
ci wskaźnika
wskaź
zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubości
gruboś 20 cm
Na głębokości
ci od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

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

od ciężkiego

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący
tworz
podłoże uniemożliwia
liwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia
szczenia należy
nale oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy
Nale określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia podłoża
podłoż według BN-64/8931-02
02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać
przekracza 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża
ża podczas zagęszczania
zag
powinna być równa wilgotności
wilgotnoś optymalnej z tolerancją
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego
wyprof
i zagęszczonego podłoża
Podłożee (koryto) po wyprofilowaniu i zag
zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli
eli po wykonaniu robót związanych
zwi
z profilowaniem i zagęszczeniem
szczeniem podło
podłoża nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
zabezpieczy
podłożee przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło
rozłożenie
enie folii lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.
Jeżeli
eli wyprofilowane i zagęszczone
zagę
podłoże uległo nadmiernemu
nemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podłoża Inżynier
żynier
ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
niezb
napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło
piło wskutek zaniedbania Wykonawcy,
W
to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
ontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
bada i pomiarów
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań
bada i pomiarów dotyczących
cych cech geometrycznych i zagęszczenia
zag
koryta i
wyprofilowanego podłożaa podaje tablica 2.
Tablica 2.

Częstotliwość oraz zakres badań
bada i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań
bada
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna
żna

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
dne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

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

7

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
nale
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
podło
Szerokość koryta i profilowanego podłoża
podło nie może różnić się od szerokości
ści projektowanej o więcej
wi
niż
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podło
podłoża)
Nierówności podłużne
ne koryta i profilowanego podłoża
podło należy mierzyć 4-metrow
metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].
Nierówności
ci poprzeczne należy
nale mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać
przekracza 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego
profi
podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
dokumentacj projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi
ędnymi wysokościowymi
wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża
podło
i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać
przekracza +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może byćć przesunięta
przesuni w stosunku do osi projektowanej o więcej
ęcej niż
ni ± 3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie
szczenie koryta (profilowanego podło
podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia
szczenia koryta i wyprofilowanego podłoża
podło określony wg BN-77/8931
77/8931-12 [5] nie powinien
być mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeśli
li jako kryterium dobrego zagęszczenia
zag
stosuje się porównanie wartości
ści modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego
órnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
okre lonych zgodnie z norm
normą BN-64/8931-02 [3]
nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania
ęszczania należy
nale badać według PN-B-06714-17
17 [2]. Wilgotność
Wilgotno gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności
ci optymalnej
optym
z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania
powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
podło
Wszystkie powierzchnie, które wykazują
wykazuj większe
ksze odchylenia cech geometrycznych od określonych
okre
w
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości
ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie.
szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową,
projektow , SST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy pła
płatności podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−

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

9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.

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

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

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

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE
ODS
I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych
zanych z wykonaniem warstw odsączających
ods
i odcinających w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego)
o) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstw odsączających i odcinających,
ących, stanowiących
stanowi
część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże
stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliw
ątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia
lenia podstawowe są zgodne z obowi
obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi norma
normami i z określeniami
podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania
gania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą materiałów, ich pozyskiwania
iwania i składowania, podano w ST D
D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających
ods
są:
− piaski,
− żwir i mieszanka,
− geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyżej
ej wymienionych:
− miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających
cych powinny spełnia
spełniaćć następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością
ścią:
D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej
odcinaj
lub odsączającej
ącej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
podło
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających
ods
cych warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
odcinaj
b) zagęszczalności, określony zależno
żnością:
d 60
U =
≥5
d 10
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek
ek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11113
11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [3],
3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112
PN
[4].
2.4. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinaj
odcina ącej 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
dowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00
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
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

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

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00
02.00.00 „Roboty ziemne” oraz DD
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
lin do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie
szczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
kru
należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał
iał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej
zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym
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spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna
pow
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
PN
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy
według BN-64/8931-02
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót Wykonawcaa powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po
zagęszczeniu,
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączają
czającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
ieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

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

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

10

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-04.00.00 „ PODBUDOWY”
3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

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

6

Ukształtowanie
planie *)

7

Grubość warstwy

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

8

Zagęszczenie,
wilgotność kruszywa

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

osi

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04
BN
[7].
Nierówności poprzeczne
rzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć
łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniejj 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
ko Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931
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
02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714
06714-17 [2]. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

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

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

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−

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

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

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

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

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

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
Warszawa 1986.
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„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-04.00.00 „ PODBUDOWY”

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
SKR
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach rozbudowy drogi
gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
kiego) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.

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

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe
wowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
norm
i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

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

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

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

2.4. Zużycie
ycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.
1
2

Zużycie (kg/m2)

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200, D 300

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

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przez Inżyniera.
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2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla
d
zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni
cieczy „kożucha”
ha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

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

3.2. Sprzętt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− szczotek mechanicznych,
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych
elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się
używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
− sprężarek,
− zbiorników z wodą,
− szczotek ręcznych.

3.3. Sprzętt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne
pomiarowo
pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących
parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
− dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie
stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien
winien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.

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

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację
termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny
powi
być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o
pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny
p
być czyste i
nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw
tw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać
szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
niezabudowan
bezpośrednio przed skropieniem warstwa
powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna
owinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
skra
Lp.
1
2
3

Temperatury (oC)

Rodzaj lepiszcza

od 20do40 *)
od 140 do 150
od 130 do 140

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfaltdrogowy D 200
Asfaltdrogowy D 300

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z
emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji
emul czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
mineralno bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy
w
w celu
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować
dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
1
2

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy
no

lepkość
penetracja

EmA-94 [5]
EmA
PN-C
C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

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

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

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

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

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

AUN

do

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a
5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94.
EmA
IBDiM - 1994 r.
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach rozbudowy drogi
gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
kiego) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.

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

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

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

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

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

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15
15 [3] powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek1.
1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar najwi
najw ększego ziarna kruszywa
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Lp.

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

Kruszywa
naturalne

Wyszczególnienie
właściwości

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

Żużel

Badania
według

Podbudowa

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

Kruszywa
łamane

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2
do 12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocpomoc
nicza
od 2
do 12

10

5

10

5

10

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481
[1]

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

BN-64/8931
-01 [26]

35

45

35

50

40

50

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

PN-B-06714
-42 [12]
30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

5

10

5

10

5

10

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

-

-

-

-

1

3

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

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111
11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
cement portlandzki wg PN-B-19701
19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioły lotne wg PN-S-960355 [23],
żużel granulowany wg PN-B-23006
23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102
06102 [21].

−
−
−
−

2.3.6. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250
PN
[20].
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie
rzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

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

4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

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

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

D15
d 85

≤ 5

(1)

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

d 50
O 90

≤ 1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,
w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom
m frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie
szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona
czona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
PN 04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej o 20% jej wartości,
i, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
BN
[29]] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy
po zagęszczeniu,
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
ontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji
kceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.

21

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-04.00.00 „ PODBUDOWY”
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

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

2

600

10 próbek na 10000 m2
dla każdej partii kruszywa i
przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481
04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17
PN
[5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12
12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
ruszywo, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02
BN
[27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według
zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące
ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

7

Grubość podbudowy

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

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

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

- ugięcie sprężyste

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BNBN
68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

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

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształodkształ
cenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania
powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchniee powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

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

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

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
stabilizowa
mechanicznie,
podano w ST:
D-04.04.01
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

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

3.
4.
5.
6.
7.

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

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

PN-B-06714-37

11.

PN-B-06714-39

12.

PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

16.

PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

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

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

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

26.
27.

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

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania.
Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w
bębnie Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
ug ęć
ugi
podatnych
ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA
MECHANICZNIE

Z

KRUSZY
KRUSZYWA
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców Polskich
kich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

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

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

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

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

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

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00
D
„Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przygotow
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada
bad ń laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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D-05.03.05A NAWIERZCHNIA
ŚCIERALNA

Z

BETONU
BETONU

ASFALTOWEGO.

WARST
WARSTWA

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych
zanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st.
Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja
cja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN
PN
13108-1 [50] i WT-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
2014 [70] z mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowejj przez Wykonawcę
Wykonawc dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany
zany jest prowadzi
prowadzić zakładową
kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [53].
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego mo
można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6
(określenie kategorii
ii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszcza się
si stosowanie warstwy ścieralnej betonu
asfaltowego AC11S na obiektach mostowych, jeżeli
je eli nawierzchnia dojazdów do mostu jest wykonana z betonu
asfaltowego.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
po
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
du 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
składaj
się z jednej lub kilku warstw służących
cych do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu pojazdów na podło
podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca
b
w bezpośrednim
rednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa
asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
– określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
asfaltowej, ze względu
wz
na
największy
kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa,
mineralno asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym
ci
lub nieciągłym
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa,
kruszyw wyrażony
ony w procentach masy ziaren przechodzących
przechodz
przez określony
zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie
enie drogi ruchem samochodowym, wyra
wyrażone
one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [71].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość
ść ziaren kruszywa, określona
okre lona 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
ększa część
cz
pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących
przechodz
przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa
wi
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
cz
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
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
okre
wielkości ziaren kruszywa),
dolny wymiar sita (przy określaniu
okre
wielkości ziaren kruszywa),
kationowa emulsja asfaltowa,
właściwość użytkowa
ytkowa nie określana
okre lana (ang. No Performance Determined; producent może
mo jej
nie określać),
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może
mo e dostarczy
dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
zobowi
(International Roughness Index) międzynarodowy
mi
wskaźnik równości,
miejsce obsługi podróżnych.
zakładowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D
D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN
PN EN 12591 [23] lub polimeroasfalty wg PN-EN
PN
14023:2011/Ap1:2014-04
04 [64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN
PN EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07
13924
[63a].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych
wym
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

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
polimeroasfalt

KR1 – KR2

AC5S, AC8S, AC11S

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

-

KR3 – KR4

AC8S, AC11S

50/70
MG 50/70-54/64

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

KR5 – KR6

AC8S, AC11S

-

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

Asfalty drogowe powinny spełniać
spełnia wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spełniać
spełnia
wymagania podane w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien spełniać
spełnia wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN
PN
12591 [23]
Rodzaj asfaltu
50/70
70/100

Metoda
badania
WŁA
WŁAŚCIWOŚCI
OBLIGATORYJNE

Lp.

Właściwoś
ciwości

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 [24]
rozpuszczalnych,
% m/m
nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu (ubytek
PN-EN 12607-1
lub przyrost),
% m/m
[29]
nie więcej niż
Pozostała penetracja po starzeniu,
PN-EN 1426 [20]
%
nie mniej niż
Temperatura
mięknienia
knienia
po
°C
PN-EN 1427 [21]
starzeniu, nie mniej niż
Wzrost temp. mięknienia
knienia po
°C
PN-EN 1427 [21]
starzeniu, nie więcej niż
WŁAŚ
WŁAŚCIWOŚCI
SPECJALNE KRAJOWE
Temperatura łamliwości
ci Fraassa, nie
°C
PN-EN 12593 [25]
więcej niż
Indeks penetracji
PN-EN 12591 [23]

11

Lepkość dynamiczna w 60°C

12

Lepkość kinematyczna w 135°C

4

5

6
7
8

9

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów
14023:2011/Ap1:2014-04
04 [64a]
Wymaganie
podstawowe
Konsystencja
w pośrednich
temperaturac
h eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperaturach eksploatacyjnych

Kohezja

0,1 mm

PN-EN 1426 [20]

50--70

70-100

°C

PN-EN 1427 [21]

46--54

43-51

230

230

99

99

0,5

0,8

50

46

48

45

9

9

-88

-10

Brak
wymagań
wymaga
Brak
wymaga
wymagań
Brak
wymaga
wymagań

Brak
wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

Pa s

PN-EN 12596 [27]

mm2/s

PN-EN 12595 [26]

modyfikowanych

polimerami

(polimeroasfaltów)

wg

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

Właściwość

Metoda
badania

Jednostka

Penetracja
w 25°C

PN-EN
PN
1426
[20]

0,1 mm

45-80

4

45-80

4

45-80

4

Temperatura
mięknienia

PN-EN
PN
1427
[21]

°C

≥ 55

7

≥ 65

5

≥ 80

2

2

≥2
w 10°C

6

TBRb
(w
100C)

-

0

NRa

0

NRa

0

Siła
rozciąga-nia
(metoda z
duktylometrem,
rozciąganie
50 mm/min)
Rozciąganie
bezpośrednie
w 5°C
(rozciąganie
100
mm/min)

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

J/cm

≥3
w 5°C

PN-EN
PN
13587
[58]
PN
PN-EN
13703
[61]

J/cm2

NRa

2
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Wahadło
Vialit (metoda
uderzenia)
Zmiana
masy

Stałość konsystencji
(Odporność
na starzenie)
wg PN-EN
12607-1 [29]

Pozostała
penetracja

Inne
właściwości

Temperatura
zapłonu

Wzrost temperatury
mięknienia

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 [29]
Nawrót sprężysty w
25°C po
starzeniu wg
PN-EN
12607-1 [29]
Nawrót sprężysty w
10°C po
starzeniu wg
PN-EN

PN-EN
PN
13588
[59]
PN-EN
PN
12607
126071[29]
PN
PN-EN
1426
[20]
PN
PN-EN
1427
[21]
PN
PN-EN
ISO
2592
[68]
PN
PN-EN
12593
[25]
PN-EN
PN
13398
[56]
PN-EN
PN
14023
[64]
Punkt
5.1.9
PN
PN-EN
13399
[57]
PN
PN-EN
1427
[21]
PN
PN-EN
13399
[57]
PN
PN-EN
1426
[20]
PN-EN
PN
12607
126071 [28]
PN
PN-EN
1427
[21]

PN-EN
PN
12607
126071 [29]
PN
PN-EN
13398
[56]

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

°C

TBRb

1

TBRb

1

TBRb

1

≥ 50

4

≥ 60

3

≥ 60

3

NRa

0

NRa

0

TBRb

1

%

%
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12607-1
[29]
a
NR – No Requirements (brak wymagań)
wymaga
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64
50/70
wg PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap1:2014-07
04/Ap1:2014
[63a]
Lp.

Metoda
badania

Właściwoś
ciwości
0,1 mm

PN-EN 1426 [20]

°C

PN-EN 1427 [21]

1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura mięknienia

3

Indeks penetracji

4

Temperatura zapłonu,

°C

5

Rozpuszczalność

%

6

Temperatura łamliwości
ci Fraassa

7

Lepkość dynamiczna w 60°C

8

Lepkość kinematyczna w 135°C

9
10
11

PN-EN 13924-2
[63]
PN-EN ISO 2592
[68]
PN-EN 12592
[24]
PN-EN 12593
[25]
PN-EN 12596
[27]
PN-EN 12595
[26]

-

°C
Pas
mm2/s

Wła
Właściwości
po starzeniu
Pozostała penetracja po starzeniu
%
PN-EN 1426 [20]
Wzrost temp. mięknienia
knienia po
°C
PN-EN 1427 [21]
starzeniu
PN-EN 12607%
Zmiana masy po starzeniu
1[29]

asfalt
MG 50/70-54/64
50/70
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
wymaga

0

≥ 50

2
3

≤ 10
< 0,5

1

Składowanie asfaltu drogowego powinno się
si odbywać w zbiornikach, wykluczaj
wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposażonych
onych w system grzewczy pośredni
po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byćć izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją
tolerancj ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym
onym w system grzewczy pośredni
po
z
termostatem kontrolującym
cym temperaturę
temperatur z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie
żenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie
ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy
Nale unikać wielokrotnego rozgrzewania i
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać
unika niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów
polimer
różnego
nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać
przekracza w
okresie krótkotrwałym, nie dłuższym
szym niż
ni 5 dni, poniższych wartości:
–
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100:
70/100 180°C,
–
polimeroasfaltu: wg wskazańń producenta,
–
asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań
wskaza producenta.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego nale
należy stosować kruszywo według PN-EN
PN
13043 [49] i WT-1
Kruszywa 2014 [69], obejmujące kruszywo
uszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz.
W mieszance mineralno-asfaltowej
asfaltowej jako kruszywo drobne należy
nale stosować mieszankę
mieszank kruszywa łamanego
i niełamanego dla KR1÷KR2 lub kruszywo łamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza się
si
stosowania kruszywa
zywa niełamanego drobnego).
Jeżeli
eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy
nale przyjąć proporcje
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Nie dopuszcza się użycia
ycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej.
Kruszywa
szywa powinny spełniać wymagania podane w WT-11 Kruszywa 2014 [69] wg tablic poniżej.
poni
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Tablica 6. Wymagane właściwości
ści kruszywa grubego do warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
1
2

3
4

5

6

7

8

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

933-1[5];

Tolerancja uziarnienia; odchylenia
większe niż według kategorii:

nie

Zawartość pyłu według PN
PN-EN 933-1[5];
kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN
PN
933-3 [6]
lub według PN-EN 933-44 [7]; kategoria nie
wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie
grubym według PN-EN 933-5 [8]; kategoria
nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie
według normy PN-EN 1097--2 [12], badana
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5,
kategoria nie wyższa niż:
Odporność na polerowanie kruszyw według
PN-EN 1097-88 [17] (dotyczy warstwy
ścieralnej), kategoria nie niższa
ższa ni
niż:
Gęstość ziaren według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15],
rozdział 7, 8 lub 9:

9

Nasiąkliwość według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15],
rozdział 7, 8 lub 9:

10

Mrozoodporność według PN-EN
PN
1367-6
[19], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy
ścieralnej);
cieralnej); kategoria nie wyższa niż:
ni
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według
PN-EN 1367-33 [18]; wymagana kategoria:

11
12

Skład chemiczny – uproszczony opis
petrograficzny według PN-EN
EN 932-3
932 [4]

KR1÷KR2

KR3÷KR4

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

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

deklarowana
przez
producenta

deklarowa-na
przez
producenta

deklarowa-na
przez
producenta

deklarowana
przez
producenta

10

7

SBLA
deklarowa-ny
przez
producenta

SBLA
deklarowa-ny
przez
producenta

PSV44

7
SBLA
deklarowany
przez
producenta
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Grube zanieczyszczenia lekkie według PNPN
EN 1744-11 [22], p.14.2; kategoria nie
mLPC 0,1
mLPC 0,1
mLPC 0,1
wyższa niż:
14
Rozpad
krzemianowy
żużla
wymagana
wymagana
wymagana
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
odporność
odporność
odporność
według PN-EN 1744-11 [22], p. 19.1:
15
Rozpad żelazowy żużla
la wielkopiecowego
wymagana
wymagana
wymagana
chłodzonego powietrzem według PN-EN
PN
odporność
odporność
odporność
1744-1 [22], p. 19.2:
16
Stałość objętości
ci kruszywa z żużla
stalowniczego według PN-EN
EN 1744-1
1744 [22]
V3,5
V3,5
V3,5
p. 19.3; kategoria nie wyższa
ższa niż:
ni
*) Kruszywa grube, które nie spełniają
spełniaj wymaganej kategorii wobec odporności
ci na polerowanie (PSV),
(
mogą być
stosowane, jeśli są używane
ywane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga
osi
podaną wartość
wymaganej kategorii. Obliczona wartość
warto (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią
średni ważoną wynikającą z
wagowego udziału każdego
dego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralnomineralno
asfaltowej oraz kategorii odporności
ści na polerowania ka
każdego z tych kruszyw. Można
na mieszać
miesza tylko kruszywa grube
kategorii PSV44 i wyższej.
Kruszywo niełamane drobne
obne lub o ciągłym
ci
uziarnieniu do D ≤ 8
asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 7 .
9

do warstwy ścieralnej

z betonu
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Tablica 7. Wymagane właściwości
ści kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym
ci głym uziarnieniu do D
D≤8 do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp.

Wymagania w zależności
zale
od
kategorii ruchu
KR1÷KR2

Właściwo
ściwości kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN
EN 933-1
933 [5], wymagana kategoria:

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
wi
niż według
kategorii:
Zawartość pyłów według PN
PN-EN 933-1 [5], kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN
PN
933-9 [10]; kategoria nie
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym
ci
uziarnieniu według PNEN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa
ni
niż:
Gęstość ziaren według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15], rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15], rozdz. 7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
PN
1744-1 [22]
p. 14.2, kategoria nie wyższa
ższa niż:
ni

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
ci
uziarnieniu do D≤8 do warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego
powinno spełniać wymagania podane w tablicy 8 .
Tablica 8. Wymagane właściwości
ści kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym
ci głym uziarnieniu do D≤8
D
do warstwy
ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności
ż ści od kategorii
ruchu
KR3
KR5
KR1
÷ KR4
÷ KR6
÷ KR2

Lp.

Właściwości
ści kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN
EN 933-1
933 [5], wymagana
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
wi
niż
według kategorii:
Zawartość pyłów według PN
PN-EN 933-1 [5],
kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN
EN 933-9
933 [10]; kategoria
nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN
PN
933-66 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa
ni
niż:
Gęstość ziaren według PN--EN 1097-6 [15], rozdz.
7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15], rozdz.
7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
PN
1744-11 [22] p. 14.2, kategoria nie wyższa
wy
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

Do warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego, w zależności
zale
od kategorii
orii ruchu, należy
nale stosować wypełniacz
spełniający
cy wymagania podane w tablicy 9.
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Tablica 9.
Lp.

Wymagane właściwoś
ciwości wypełniacza do warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności
ści od kategorii
ruchu
KR5 ÷ KR6
KR3 ÷
KR1 ÷
KR4
KR2
zgodnie z tablicą 24 w PN-EN
PN
13043
[49]

Właściwości
ści kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN
EN 933-10
933
[11]

2

Jakość pyłów według PN-EN
PN
933-9 [10];
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość wody według PN
PN-EN 1097-5 [14], nie
wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN--EN 1097-7 [16]
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym
zag
wypełniaczu według PN-EN
PN
1097-4 [13],
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN
PN
13179-11 [54], wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN
PN
1744-1
[22], kategoria nie wyższa
sza niż:
ni
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym
według PN-EN 196-22 [2], kategoria nie niższa
ni
niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
mieszanym wg PN-EN
EN 459-2 [3], wymagana
kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN
PN
13179-2 [55],
wymagana kategoria:

3
4
5

6
7
8
9

10

MBF10
1 % (m/m)
deklarowana przez producenta
V28/45
∆R&B8/25
WS10
CC70
Ka20
BNDeklarowana

Składowanie kruszywa powinno się
si odbywać w warunkach zabezpieczających
cych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze
w
lub pochodzeniu. Podłożee składowiska musi być
by równe, utwardzone
i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
si odbywać w silosach wyposażonych
onych w urz
urządzenia do aeracji.
2.4. Kruszywo do uszorstnienia
W celu zwiększenia
kszenia współczynnika tarcia wykonanej
wykon
warstwy ścieralnej,
cieralnej, w początkowym
pocz
okresie jej
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dokładnie przywałować.
przywałowa
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10.
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać
odpowiada wymaganiom podanym w pkcie 2.3.
Tablica 10. Wymagania dotyczące
ące kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego [69]
Wymiar kruszywa

Właściwo
ściwości kruszywa

2/4; 2/5

Uziarnienie wg PN-EN 933-1[5];
1[5]; kategoria nie niższa
ni
niż:
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1[5]:
1[5]: kategoria nie niższa
ni
niż:
Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) wg PNPN
EN 1097-8 [17]; kategoria nie niższa
ższa niż:
ni
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-66 [15]; rozdz.7, 8 lub 9:
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
PN
1744-1 [22] p. 14.2; kategoria
nie niższa niż:

Gc90/10
f0,5
PSV50
Deklarowana przez
producenta
mLPC0,1

2.5. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
gwarantuj
odpowiednią przyczepność (adhezję)
(adhezję lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
na
działanie wody, należy dobrać i zastosować
zastosowa środek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
kruszywo
wartość przyczepności określona
lona według PN-EN
PN
12697-11,
11, metoda C [36] wynosiła co najmniej 80%.
Środek
rodek adhezyjny powinien odpowiada
odpowiadać wymaganiom określonym
lonym przez producenta.
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Składowanie środka
rodka adhezyjnego jest dozwolone ttylko
ylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń
połą
i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń
ączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych
nych i poprzecznych) z tego samego
materiału wykonywanego w różnym
żnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych
nych materiałów lub połączenie
poł
warstwy asfaltowej z urządzeniami
dzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
j ograniczającymi, należy
ży stosować:
stosowa
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy
taś
asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN
EN 13808 [62] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi
wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości
gruboś warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości
gruboś warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych
lonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi
ędzi należy
nale stosować asfalt drogowy wg PN-EN
EN 12591 [23], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN
EN 14023 [64] „metoda na gorąco”.
gor
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
2.7. Materiały do złączenia
czenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji
strukcji nawierzchni (warstwa wiążąca
wi
z warstwąą ścieralną)
ścieraln należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN
PN
13808 [62].
Właściwości
ci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano
opis
w ST D-04.03.01a
[1a].
2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące
stabilizuj
lub modyfikujące.
ce. Pochodzenie, rodzaj i właściwości
wła
dodatków
powinny być deklarowane.
Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności.
ci. Ustalenie przydatności
przydatno
powinno
wynikać co najmniej jednego z następujących
nastę
dokumentów:
–
Normy Europejskiej,
–
europejskiej aprobaty technicznej,
–
specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych. Wykaz należy
ży dostarczyć
dostarczy w celu udowodnienia przydatności.
ci. Wykaz mo
może być oparty na
badaniach w połączeniu
czeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
środka obniżającego
ącego temperaturę
temperatur produkcji i
układania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej może
mo być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN
PN
13108-4
[51], załącznik B.
2.9. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
powinien być ustalony na podstawie badań
bada próbek wykonanych
zgodnie z normą PN-EN 13108-20
20 [52] załącznik
zał
C oraz normami powiązanymi.
zanymi. Próbki powinny spełnia
spełniać
wymagania podane w tablicach 13, 14 i 15 w zależności
zale
ci od kategorii ruchu, jak i zawarto
zawartości asfaltu Bmin i
temperatur zagęszczania próbek.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość
zawarto lepiszcza podane są w tablicach 11 i 12.
Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość
zawarto lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
dla ruchu KR1-KR2
KR2 [70]
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza,
minimum*)

AC5S
od
100
90
40
8
6
Bmin6,2

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
Do
od
do
100
90
100
100
70
90
65
45
60
22
8
22
14
6
14
Bmin6,0
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AC11S
od
do
100
90
100
70
90
30
55
8
20
5
12,0
Bmin5,8
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Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość
zawarto lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
dla ruchu KR3-KR6
KR6 [70]
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*)
*)

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
okre
przy założonej gęstości
ci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli
żeli stosowana mieszanka mineralna ma inn
inną gęstość (ρd), to
do wyznaczenia minimalnej zawartości
zawarto lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć
ż ć przez
współczynnik α według równania:

α=

2, 650

ρd

2.10. Właściwości mieszakii mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
Wymagane właściwości
ci mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
podane są w tablicach 13, 14 i 15.

Tablica 13. Wymagane właściwości
ści mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
do warstwy ścieralnej,
cieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2
[70]
Właściwość

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

Warunki
zagęszczania
szczania wg
PN-EN
13108-20 [52]

Metoda i warunki
badania

AC5S

AC8S

AC11S

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

VMAmin1
4

PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w
C.1.1,ubijanie,
ITSR90
40°C z jednym cyklem
ITSR90
ITSR90
2×35 uderzeń
zamrażania,
badanie w 25°C
a)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-22 2014 [70]
w załączniku 1
Odporność na
działanie
wodya)
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Tablica 14. Wymagane właściwości
ści mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
do warstwy ścieralnej,
cieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4
[70]
Właściwość

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

Odporność na
działanie wody

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

Metoda i warunki badania

AC8S

AC11S

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

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4

PN-EN 12697-22[40], metoda B
powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52]

WTSAIR

w

0,15

PRDAIR9,
0

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

2×35

ITSR90

WTSAIR
0,15

PRDAIR9,0

ITSR90

a)

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm
Ujednoliconą procedurę badania odporności
odporno ci na działanie wody podano w WT-2
WT
2014 [70]
w załączniku 1
c)
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem
szczeniem próbek do bada
badań podano w
WT-2 2014 [70] w załączniku 2
b)

Tablica 15. Wymagane właściwości
ści mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
do warstwy ścieralnej,
cieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6
[70]
Właściwość

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

Odporność na
działanie wody

Warunki
zagęszczania
szczania wg
PN-EN
13108-20
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

PN-EN 12697-22, metoda B
w
powietrzu [40], 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 [70]

WTSAIR
0,10

PRDAIR7,0
ITSR90

WTSAIR 0,10
PRDAIR7,0

ITSR90

Współczynnik
Qd≥70d
Qd≥70d
e
luminacji
Qd≥90
Qd≥90e
a)
Grubość płyty: AC8, AC11 40mm.
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności
odporno na działanie wody podano w WT-22 2010 [70] w załączniku
1.
c)
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem
zag szczeniem próbek do badań
bada podano w
WT-2 2014[70] 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
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzętt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności
zale
ci od potrzeb, powinien wykaza
wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu
tu dostosowanego do przyjętej
przyj
metody robót, jak:
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym,
ci głym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji,
do
wytwarzania
mieszanek
mineralno
mineralno-asfaltowych,
Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie wła
właściwej
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temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować
funkcjonowa
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny
zgodny z PN-EN
PN
13108-21 [53].
Wytwórnia powinna być wyposa
wyposażona w termometry (urządzenia
dzenia pomiarowe) pozwalające
pozwalaj
na ciągłe
monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych
ró nych etapach przygotowywania materiałów, jak
i na wyjściu z mieszalnika,
b) układarka gąsienicowa,
sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo
równości układanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gładkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia
urz
czyszczące,
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
termosam
h) sprzęt drobny.
Sprzętt powinien odpowiadać
odpowiada wymaganiom określonym
lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być
by zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy
nale
przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi
ącymi z ustawy o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych [73] wprowadzającej
wpro
cej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia
urz
umożliwiające pośrednie
rednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.
Kruszywa można
na przewozić dowolnymi środkami
rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających
zabezpieczaj
je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należyy przewozić
przewozi w sposób chroniący
cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być
by przewożony w odpowiednich cysternach
ternach przystosowanych do
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających
umoż
rozładunek pneumatyczny.
Środek
rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, mo
może być przewożony
ony dowolnymi środkami transportu z
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być
by zabezpieczone
ieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.
Emulsja asfaltowa może
że być transportowana w zamkniętych
tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie bbędą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
ędą powodowały jej rozpadu.
Cysterny powinny być wyposażone
żone w przegrody. Nie należy
nale używać do transportu opakowań
opakowa z metali lekkich
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba
gro
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi
samowyładowczym w zależności
od postępu
pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by
być zabezpieczona przed
ostygnięciem
ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki,
i, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać
zapewniać utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych
u ywanych do transportu mieszanki powinny być
by czyste, a do
zwilżania tych powierzchni można
żna używać
uż
tylko środki antyadhezyjne niewpływające
ce szkodliwie na mieszankę.
mieszank
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca
Wykonawc dostarczy Inżynierowi
ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wyniki badań
bada laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w
obecności Inżyniera
yniera do wykonania badań
bada kontrolnych przez Zamawiającego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
powinien określać:
−
źródło
ródło wszystkich zastosowanych materiałów,
−
proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
−
punkty graniczne uziarnienia,
−
wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia
okre
właściwości
ci mieszanki i porównanie ich z wymaganiami
specyfikacji,
−
wyniki badań dotyczących
cych fizycznych właściwości
wła
kruszywa,
−
temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.
W zagęszczaniu
szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych
asfaltowych należy
nale stosować następujące
temperatury mieszanki w zależności
ści stosowanego asfaltu:
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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,
65, PMB 45/80-80:
45/80
145°C±5°C.
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera,
In
do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Jeżeli
eli mieszanka mineralno-asfaltowa
mineralno
jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to
należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.
Każda
da zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji In
Inżyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
wierdzenia.
Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać,
zadba , aby projektowana recepta laboratoryjna
opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą
b
stosowane do
wykonania robót. Powinien także
że zapewni
zapewnić,, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania
dotyczące
ce cech fizycznych i wytrzymałościowych
wytrzymało
określonych w niniejszej specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inżyniera
Inż
może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawc
Wykonawcę badań
typuu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier,
In ynier, w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej,
asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne
ne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami Inżyniera
yniera próbki wszystkich składników
składn
mieszanki.
Zaakceptowana recepta stanowi ważną
wa
podstawę produkcji.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową należy wytwarzać na gorąco
co w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
urz
dozowania, podgrzewania i mieszania składników
składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier
In
dopuści do
produkcji tylko otaczarki posiadające
ce certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN
PN-EN 1310821 [53].
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
w otaczarkach, w tym także
tak wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia
dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró
różnym
nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale
należy dodawać odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać
przechowywa w zbiorniku z pośrednim
rednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym
cym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może
mo przekraczać wartości
ci podanych w pkcie 2.2.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być
by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskała temperaturęę właściwą
właś
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna być wyższa o więcej
cej niż 30oC od najwyższej
szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
podanej w
tablicy 16. W tej tablicy najniższa
ższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyższa
sza temperatura dotyczy mieszanki
miesz
mineralno-asfaltowej
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w
wytwórni.
Tablica 16. Najwyższa i najniższa
sza temperatura mieszanki AC [70]
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
MG 50/70-54/64

od 140 do 180
od 140 do 180
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych,
mineralno asfaltowych, do których jest
dodawany dodatek w celu obniżenia
nia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera taki środek.
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej powinny zapewnić
zapewni równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujące
ce lub stabilizuj
stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej mogą być dodawane w postaci
stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić
zapewni jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
na gorąco nie
powinny istotnie wpływać na skuteczno
skuteczność działania tych dodatków.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych
asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności
przydatno mieszanek
nek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości
wła
objętościowe)
ciowe) z zachowaniem braku różnic
ró
w ich właściwościach,
ciach, m. in. barwy warstwy ścieralnej.
ś
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Produkcja powinna byćć tak zaplanowana, aby nie dopuścić
dopu
do zbyt długiego przechowywania mieszanki w
silosach; należy wykluczyć możliwość
żliwość szkodliwych zmian.
Czas przechowywania – magazynowania mieszanki MMA powinien uwzględnia
uwzględniać możliwości wytwórni
(sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas
transportu na budowę.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłożee (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca
wi
lub stara warstwa ścieralna)
cieralna) pod warstw
warstwę ścieralną z
betonu asfaltowego powinno byćć na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Rzędne wysokościowe
ciowe podłoża
podło
oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
j ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
wod
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża
podło należy usunąć.
Nierówności podłożaa (w tym powierzchnię
powierzchni istniejącej warstwy ścieralnej)
cieralnej) należy
nale wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wymagana równość jest okre
określona w rozporządzeniu w sprawie
rawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [72].
Wykonane w podłożuu łaty z materiału o mniejszej sztywności
sztywno ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć,, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić
wypełni materiałem o właściwościach
właś
zbliżonych do
materiału podstawowego (np. wypełnić
wypełni betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia
ączenia między
mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
podło
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny
zeliny w podłożu
podłoż należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według
PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN
EN 14188-2
14188 2 [66] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym
cym zniszczenia w postaci siatki spękań
sp
zmęczeniowych
eniowych lub spękań
sp
poprzecznych
zaleca się stosowanie membrany przeciwsp
przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem
przystą
do produkcji mieszanki jest zobowiązany
ązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera
yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności
zgodno ci właściwości
właś
wyprodukowanej
mieszanki z receptą.. W tym celu nale
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
recept roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszank
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną
wyprodukowan po ustabilizowaniu
się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralnomineralno asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna
być przeprowadzona na każdej
dej wytwórni.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności
dokładno pracy otaczarki oraz prawidłowości
ci składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą
mo
segregację kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca użyje
u
takich materiałów, jakie będą
ę ą stosow
stosowane do wykonania
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.
asfaltowej.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe
ilo ciowe poszczególnych materiałów składowych
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej powinny być
by zgodne z ilościami
ciami podanymi w przedłożonej
przedłoż
przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Inżyniera
yniera recepcie. Sprawdzenie zawartości
zawarto ci asfaltu w mieszance określa
okre
się wykonując
ekstrakcję.. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się
si poprzez analizęę sitową
sitow kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki
miesz
mineralnej i zawartości
ści asfaltu zaleca si
się pobrać
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości
zawarto
zawartoś
składników mieszanki
mineralno-asfaltowej względem
dem składu zaprojektowanego, powinny być
by zawarte w granicach podanych
podany w punkcie
6.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy
ży zgromadzić
zgromadzi w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań
bada należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
metodą określoną w PNEN 12697-27 [43].
Na podstawie uzyskanych
yskanych wyników Inżynier
In
podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Zaakceptowanie przez Inżyniera
Inż
wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstaw
podstawę do
wykonania przez Wykonawcęę odcinka próbnego. Za zgod
zgodą Inżyniera można
na poł
połączyć wykonanie próby
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się
się pobrać
pobra próbki mieszanki
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza,
roz
wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27
27 [43].
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W przypadku braku innych uzgodnień
uzgodnie z Inżynierem,
erem, Wykonawca powinien wykonać
wykona odcinek próbny co
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:
– sprawdzenia czy użyty sprzęt
ęt jest właściwy,
wła
– określenia grubości
ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
przed zagęszczeniem,
szczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w kontrakcie grubości
gruboś warstwy,
– określenia
lenia potrzebnej liczby przej
przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
szczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć
u
takich materiałów oraz sprzętu,
ętu, jaki stosowany będzie
b
do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być
by zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
ynierem. 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
liwa była ocena prawidłow
prawidłowości wbudowania i zagęszczenia
szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
Grubość układanej warstwy powinna by
być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość
Ilo
próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być
by uzgodniona z Inżynierem
ynierem i oceniona pod względem
zgodności z wymaganiami
maganiami niniejszej specyfikacji. Należy
Nale pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po
dwie próbki (rdzenie).
Dopuszcza się,, aby za zgodą
zgod Inżyniera,
yniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ci
ciągu zasadniczych prac
nawierzchniowych objętych
tych danym kontraktem.
Wykonawca możee przystąpić
przystą
do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
In
technologii
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości
trwało
nawierzchni jest uzależnione odd zapewnienia połączenia
poł
między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia
obci
nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie
zwi kszenie połączenia między
mi
warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża
podło (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem
żeniem warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego powinno byćć wykonane w ilości
ilo ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3
kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsjęę modyfikowaną
modyfikowan polimerem,
– ilość emulsji należy dobraćć z uwzględnieniem
uwzgl
stanu podłoża oraz porowatości
ci mieszanki; jeśli
je mieszanka ma
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy
nale użyć większą ilość lepiszcza do skropienia,
skropi
które po ułożeniu
warstwy ścieralnej
cieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy
ży wykonywać
wykonywa równomiernie stosującc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych
dostę
(np. ścieki uliczne)
oraz przy urządzeniach
dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
j ograniczających.
cych. W razie potrzeby urządzenia
urz
te należy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże
podło
należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
zmian
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania
wania emulsji asfaltowej podłoże
podło powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą
ramp zamontowaną na rozkładarce.
Pozostałe warunki wykonania połączenia
poł
międzywarstwowego oraz kontrola
la wykonania skropienia zostały
przedstawione w ST D-04.03.01a
04.03.01a [1a].
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową można wbudowywać na podłożuu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłożaa pod rozkładaną
ro
warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
ych. Nie wolno wbudowywać
wbudowywa betonu asfaltowego gdy na podłożuu tworzy się zamknięty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciągu
ci
doby nie powinna być niższa
sza od temperatury podanej w tablicy 17.
Temperatura otoczenia możee być niższa
ni
w wypadku stosowania ogrzewania
ia podłoża
podło
i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urządzenia
ądzenia
dzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być
by mierzona co najmniej 3
razy dziennie: przed przystąpieniem
pieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozło
rozłożonych
w planowanym
anym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się
si układania mieszanki mineralno
mineralnoasfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Podczas budowy nawierzchni należy
nale dążyć do ułożenia
enia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby
zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporno
odporność na działanie wody i mrozu.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych z dodatkiem obniżającym
obni
temperaturę
mieszania i wbudowania należyy indywidualnie określić
okre
wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 17.
7. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości
wysoko 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
w czasie 24 h przed
przystąpieniem
w czasie robót
do robót
+5
+5

Warstwa ścieralna o grubości
ci < 3 cm

+5

+10

Mieszanka mineralno-asfaltowa
asfaltowa powinna być
by wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości
ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu
ętu dopuszcza się
si wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna by
być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być
by równomiernie zagęszczone ciężkimi
kimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego należyy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwościąą wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
5.9. Połączenia technologiczne
5.9.1. Wymagania ogólne
Połączenia
czenia technologiczne należy
nale wykonywać jako:
złącza podłużne i poprzeczne (połączenia
(poł czenia tego samego materiału wykonywanego w różnym
ró
czasie),
spoiny (połączenia różnych
nych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami
urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub jją
ograniczającymi).
Połączenia
czenia technologiczne powinny być
by jednorodne i szczelne.
Złącza podłużnego
nego nie można
moż umiejscawiać w śladach kół. Należy unikaćć umiejscawiania złączy
zł
w
obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza
Zł
podłużne między
dzy pasami kolejnych warstw technologicznych
należy przesuwać względem
dem siebie co najmniej 15 cm w kierunku
kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza
Zł
poprzeczne
między
dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale
należy przesunąć względem
siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym
podłu
do osi jezdni.
Połączenie
czenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią
nawi
drogową powinno byćć wykonane w strefie płyty
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej
wi
powinno być przesunięte
te o co najmniej 0,5 m. Krawędzie
Kraw
poprzeczne łączonych warstw wiążącej
ążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny byćć odci
odcięte piłą.
–
–

5.9.2. Złącza
5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące
„gor
przy gorącym”
Do tej metody należy używa
żywać rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności
ści wstępnego
wst
zagęszczania
stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyj
Przyjęta
ta technologia robót powinna zapewnić prawidłowe i
szczelne połączenia
czenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można
mo
zapewnić przez
zminimalizowanie odległości między
ędzy rozkładarkami tak, aby odległo
odległość między
dzy układanymi pasami nie była wi
większa
niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności
kolejno rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.
5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące
„gor
przy zimnym”
Wcześniej
niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie
mieć wyprofilowan
wyprofilowaną krawędź równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź
ędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna.
śna. Mo
Można to uzyskać przez
odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi
krawę ciepłej warstwy.
Na krawędzi
dzi pasa warstw wiążącej
wi
i ścieralnej należy nanieść materiał do złączy
ączy wg pktu 2.6 w ilości
ilo co
najmniej 50 g na 1 cm grubości
ci warstwy na 1 metr bie
bieżący krawędzi.
Na krawędź pasa warstw wiążącej
wi
i ścieralnej nie należy nanosić lepiszczy używanych
u
do połączenia
międzywarstwowego wg pktu 2.7.
5.9.2.3. Zakończenie
czenie działki roboczej
W przypadku wystąpienia
pienia przerw w układaniu pasa
pasa warstwy technologicznej na czas, po którym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej obniży
obni
się poza dopuszczalną granicę,
ę, przed przystąpieniem
przyst
do
ułożenia
enia kolejnego pasa warstwy nale
należy usunąć ułożony wcześniej pas o długości
ci do 3 m. Należy
Nale usunąć fragment
pasa na całej jego grubości.
ci. Na tak powstałą
powstał krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg pku 2.6 w ilości
ilo
co najmniej 50 g na 1 cm grubości
ści warstwy na 1 metr bie
bieżący krawędzi.
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5.9.3. Spoiny
Spoiny należyy wykonywać w wypadku połączeń
poł
warstwy ścieralnej z urządzeniami
dzeniami w nawierzchni lub ją
j
ograniczającymi.
Spoiny należy wykonywaćć z materiałów termoplastycznych (ta
(taśmy,
my, pasty) zgodnych z pktem 2.6.
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna by
być zgodna z pktem 2.6.
5.10. Krawędzie
urz
ograniczających
ących nawierzchnię,
nawierzchni których
W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach
górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchni
powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka
odwadniające)
ce) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę
stron tych urządzeń,, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być
wyższa o 0,5÷1,0 cm.
W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń
urz
ograniczających (np. krawężników)
ężników) kraw
krawędziom należy
nadać spadki o nachyleniu nie większym
wię
niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków
rodków technicznych
tech
wykonać
krawędzie w linii prostej i docisnąć
ąć równomiernie na całej długości.
długo
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy
nale uszczelnić krawędź
położoną wyżej,
ej, a w strefie zmiany przechyłki obie kraw
krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię
powierzchni krawędzi należy
pokryć gorącym lepiszczem w ilości
ści 4,0 kg/m2.
Lepiszcze powinno byćć naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw
krawędzie
dzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej
Ni
położona krawędź (z wyjątkiem
tkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać
pozosta nieuszczelniona.
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie kraw
krawędzi kolejnych warstw, jeżeli
eli warstwy były ułożone
uło
jedna po
drugiej, a krawędzie
dzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli
Je
krawędź położona
żona wyżej
wy jest uszczelniana
warstwowo, to przylegającą powierzchnię
powierzchni odsadzki danej warstwy należy uszczelnićć na szeroko
szerokości co najmniej 10
cm.
W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię
nawierzchni przeznaczoną do ruchu należy
ży odpowiednio ukształtować
ukształtowa
krawędź nakładanej warstwy, łączącej
ą ącej ją
j z niższą warstw, aby złagodzić wjazd z niższej
szej warstwy na wyższą.
wy
W tym
celu należy:
–
sfrezować klin niższejj warstwy na głębokości
gł
od 0 do grubości
ci nakładanej warstwy oraz na długości
długo równej co
najmniej 125 krotności grubości
ści nakładanej warstwy,
–
przygotować podłożee zgodnie z pktem 5.4 i 5.7,
–
ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości.
grubo
5.11. Uszorstnienie warstwy ścieralnej
cieralnej
Warstwa ścieralna
cieralna powinna mie
mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, np. ze
względu na właściwości
ci przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy
wzgl
estetyczne.
Do zwiększenia
kszenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z
mieszanki o D < 11 mm zaleca sięę stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki o D ≥ 11 mm
można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.
Na powierzchnię gorącej
cej warstwy należy
nale równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie,
wcze
tak aby
została wgnieciona w warstwę przez walce.
Na powierzchnię gorącej
ącej warstwy należy
nale
równomiernie nanieść posypkęę i dokładnie zawałować.
zawałowa
Nanoszenie posypki powinno odbywać
odbywa się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dost
dostępnych dopuszcza się
wykonanie ręczne. Niezwiązanąą posypkę
posypk należy usunąć po ostygnięciu warstwy.
Przy wyborze uziarnienia posypki należy
nale wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Je
Jeżeli
wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy
nale stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu.
Zalecana ilość posypki do warstwy z betonu asfaltowego:
– kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2,
– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2.
W uzasadnionych przypadkach można
mo
nie stosować uszorstnienia, na przykład
rzykład w celu zmniejszenia
hałaśliwości
ci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
nia ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające
dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
zgodno
deklarację zgodności, aprobatęę techniczną,
techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
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− ew. wykonać własne badania właściwości
wła
ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
okre
przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań
bada Wykonawca przedstawia Inżynierowi
ynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badanie typu
Przed przystąpieniem
pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In
Inżynierem,
ynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych
mineraln asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN
PN
13108-20 [52]
załącznikami,
cznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej
poni
sytuacji
wymagających
cych powtórzenia badania typu należy
nale je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.
Badanie
adanie typu powinno zawierać:
zawiera
D..
informacje ogólne:
–
nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno
–
datę wydania,
–
nazwę wytwórni produkującej mieszankę
mieszank mineralno –asfaltową,
–
określenie
lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno
zgodność,
–
zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości.
wła
D..
informacje o składnikach:
–
każdy
dy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj,
–
lepiszcze: typ i rodzaj,
–
wypełniacz: źródło
ródło i rodzaj,
–
dodatki: źródło i rodzaj,
–
wszystkie składniki:
adniki: wyniki badań
bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18.
Tablica18. Rodzaj i liczba badańń składników mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Składnik
Kruszywo
(PN-EN 13043 [49])

Właściwość

Metoda badania

Uziarnienie
Gę
Gęstość

Liczba badań

PN-EN 933-1 [5]

1 na frakcję

PN-EN 1097-6 [15]

1 na frakcję

PN-EN 1426 [20] lub
PN-EN 1427 [21]

1

Lepiszcze (PN-EN 12591 [23],
PN-EN 13924-2 [63], PN-EN
14023 [64])

Penetracja
lub
tem
temperatura mięknienia
mi
*)
Nawrót sprężysty
spr

PN-EN 13398 [56]

1

Wypełniacz
(PN-EN 13043[49])

Uziarnienie

PN-EN 933-10 [11]

1

Gę
Gęstość

PN-EN 1097-7 [16]

1

Dodatki
*)

Typ

dotyczy jedynie lepiszczy wg PN--EN 14023[64]
D..
–
–

informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
mineralno
skład mieszaki podany jako wejściowy
wej
(w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy
wyj
skład (w
wypadku walidacji produkcji),
wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19.
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Tablica 19. Rodzaj i liczba badańń mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowej
Właściwość

Metoda badania

Liczba badań

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)
zkowa)

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

1

Uziarnienie (obowiązkowa)

PN-EN 12697-2[32]

1

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

Wrażliwość na działanie wody (powi
(powiązana
funkcjonalnie)
Odporność na deformacje trwałe (powiązana
(powi
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowa-nego
nego
do
maksymalnego
obciążenia osi poniżej 130 kN
Sztywność (funkcjonalna)
Zmęczenie
czenie (funkcjonalna) do nawierzchni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na
czteropunktowym zginaniu
Odporność
na
paliwo
(powiązana
(powi
funkcjonalnie)
Odporność
na
środki
rodki
odladzające
odladzaj
(powiązana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-8 [35]
Gęstość objętościowa wg PN-EN
12697-6 [34], metoda B, w stanie
nasyconym
22róg22
gra-niowo
suchym. Gęstość wg PN-EN 12697-5
[33], metoda A w wodzie

1

PN-EN 12697-12 [37]

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 należyy przeprowadzi
przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20
20 [52] przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych
asfaltowych do obrotu i powinno być
by powtórzone w wypadku:
−
upływu trzech lat,
−
zmiany złoża kruszywa,
−
zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
−
zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN
PN EN 13043 [49], jednej z następujących
nast
właściwości:
ci: kształtu, udziału ziaren częściowo
cz
przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności
odporno na
ścieranie lub kanciastości
ci kruszywa drobnego,
−
zmiany gęstości ziaren (średnia
rednia ważona)
wa
o więcej niż 0,05 Mg/m3,
−
zmiany rodzaju lepiszcza,
zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.
−
Dopuszcza się zastosowanie podej
podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku,
gdy nastąpiła
piła zmiana składu mieszanki mineralnomineralno asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwoś
właściwości, to nie jest konieczne
badanie tej właściwości
ci 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
mineralno
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej
mineralno asfaltowej powinny być
by wykonywane w
ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą
norm PN-EN 13108-21 [53].
Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza i
dodatków),
– badanie składu i właściwości
ści mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
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Częstotliwość oraz zakres bada
badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy sąą wykonywane
wykonyw
przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych
asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
poł czenia itp.)
i
spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać
wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb
niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki należy
należ zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień
uchybie w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy
nale niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy
nale przekazywać Inżynierowi na jego żądanie.
danie. Inżynier
Inż
może zdecydować o
dokonaniu odbioru na podstawie badań
bada Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier
ynier może
moż przeprowadzić badania
kontrolne według pktu 6.5.
Zakres badań Wykonawcy związany
zwi
z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
PN
12697-13
[38]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno
ineralno-asfaltowej,
– ocena wizualna posypki,
– wykaz ilości
ci materiałów lub grubości
grubo wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości
ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
– dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich
o
właściwości
ści przeciwpo
przeciwpoślizgowych,
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności
ści powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości
ci wykonania połączeń
poł
technologicznych.
6.5. Badania kontrolne zamawiającego
zamawiają
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera,
In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
jako materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień
uszczelnie itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
poł
itp.) spełniają wymagania określone
okre
w kontrakcie.
Wyniki tych badań są podstawąą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań
bada na miejscu budowy zajmuje się
si
Inżynier w obecności
ci Wykonawcy. Badania odbywają
odbywaj się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie
b
przy nich obecny. Wykonawca możee pobierać
pobiera i pakować próbki do
badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań
bada kontrolnych jest upoważniony
upoważ
tylko Zamawiający
lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający
Zamawiaj cy decyduje o wyborze takiej placówki.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego
Zamawiaj
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej i wykonanej warstwy
jest następujący:
badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza i
dodatków).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawartość lepiszcza,
- temperatura 23róg23 graf odzyskanego lepiszcza,
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
mineralno
pomiar temperatury powietrza podczas pobrania próby do badań,
bada
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno
ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
Wykonana warstwa:
- wskaźnik zagęszczenia
- grubość warstwy lub ilość zużytego
żytego materiału,
- równość podłużna
na i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawartość wolnych przestrzeni,
- złącza technologiczne,
- szerokość warstwy,
- rzędne wysokościowe,
- ukształtowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
lizgowe warstwy ścieralnej.
- właściwości przeciwpoślizgowe
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6.5.1. Badanie materiałów wsadowych
Właściwości
ci materiałów wsadowych należy
nale oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
asfaltowej.
Do oceny jakości
ci materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno asfaltowej, za zgodą
zgod nadzoru i
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań
bada wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz
Z kruszywa należyy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może
mo być
mniejsza niż:
−
wypełniacz
2 kg,
−
kruszywaa o uziarnieniu do 8 mm
5 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm
15 kg.
Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać
spełnia wymagania podane w pkcie 2.3. i 2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza należyy pobrać próbkę
próbk średnią składająca się z 3 próbek częściowych
ciowych po 2 kg. Z tego jedną
próbkę częściową należy poddaćć badaniom. Ponadto należy
nale
zbadać kolejną próbkę,
ę, jeżeli
je
wygląd zewnętrzny
(jednolitość,, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może
mo budzić obawy.
Asfalty powinny spełniaćć wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiały
teriały do uszczelniania połączeń
poł
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy
nale pobrać próbki średnie
rednie składające
składaj
się z 3 próbek
częściowych
ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy
nale pobrać i zbadać
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny
trzny wygląd
wygl (jednolitość,, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może
mo budzić obawy.
Materiały do uszczelniania połączeń
poł
powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno--asfaltowej
Właściwości materiałów należy
nale oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnomineralno
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo
Wyj
dopuszcza się
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
Do oceny jakości
ci mieszan
mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego
Zamawiaj
mogą posłużyć
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakości
ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia
dnia się
się: rozrzut występujący
cy przy pobieraniu próbek, dokładność
dokładno metod badań oraz
odstępstwa uwarunkowane metodąą pracy.
Właściwości
ci materiałów budowlanych należy
nale określać dla każdej
dej warstwy technologicznej, a metody
badań powinny być zgodne z wymaganiami
aganiami podanymi poniżej,
poni
chyba żee ST lub dokumentacja projektowa podaj
podają
inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie każdej
dej próbki pobranej z luźnej
lu
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej nie może
mo odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem
dnieniem dopuszczalnyc
dopuszczalnychh odchyłek podanych w tablicy 20, w zależności
zale
od liczby wyników
badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań
bada nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych.
Tablica 20.

Dopuszczalne odchyłki dotyczące
dotycz
pojedynczego wyniku badania i średniej
redniej arytmetycznej wyników
wy
badań zawartości
ci kruszywa

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

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

Od 0,063 mm do 2 mm
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>2 mm

±8

±6,1

±5,0

±4,1

±3,3

±3,0

Ziarna grube
-8
-6,7
-5,8 +4,5
-5,1
-4,4
4,4
±4,0
(mieszanki drobnoziarniste)
+5
+4,7
+4,3
+4,1
Ziarna grube
-9
-7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5
5,5 +5,0
±5,0
(mieszanki gruboziarniste)
+5,0
Jeżeli
eli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
określono
lono dodatki kruszywa o szczególnych
właściwościach,
ciach, np. kruszywo rozjaśniające
rozjaś
ce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości
zawarto tego
kruszywa wynosi:
- ± 20% w wypadku kruszywa grubego,
- ±30% w wypadku kruszywa drobnego.
6.5.2.2. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z ka
każdej
dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
nie może
odbiegać od wartości
ci projektowanej, z uwzględnieniem
uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zale
zależności od liczby
wyników badań z danego odcinka
dcinka budowy (tablica 21). Do wyników badań
bada nie zalicza się
si badań kontrolnych
dodatkowych.
Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej
redniej arytmetycznej wyników badań
bada
zawartości
ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]
Liczba wyników badań
Od 5
Od 9
Od 3 do 4
do 8a)
do 19a)
±0,50
±0,40
±0,35

Rodzaj mieszanki
1

2

≥20

Mieszanki
±0,6
±0,55
±0,30
gruboziarniste
Mieszanki
±0,5
±0,45
±0,40
±0,40
±0,35
±0,30
drobnoziarniste
a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród
spo
wyników badań wziętych do obliczenia
średniej
redniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa
wi ksza od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej
dotycz
średniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania
6.5.2.3. Temperatura 25róg25 graf lepiszcza
Temperatura 25róg25 graf lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej
asfaltowej nie powinna przekroczyć
przekroczy wartości
ci dopuszczalnych podanych w tablicy 22.
Tablica 22.

Najwyższa
sza temperatura 25róg25 graf wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego
Rodzaj lepiszcza

Najwyższa temperatura 25róg25 graf °C

50/70

63

70/100

60

PMB-45/80-55

73

PMB 45/80-65

80

PMB 45/80-80

wg wskazań producenta

MG 50/70-54/64

wg wskazań producenta

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo
tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie mo
może wykroczyćć poza wartości
warto podane w pkcie
2.10 o więcej niż 1,5% (v/v).
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Temperatura powietrza powinna być
by mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być
by mniejsza niż
podano w tablicy 17.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
podczas wykonywania
onywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej
znajduj
się w zasobniku rozściełacza
roz
i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo należyy sprawdzać
sprawdza temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza
ciełacza w przypadku dłuższego
dłu
postoju spowodowanego przerwąą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej z wytwórni. Jeżeli
Je
temperatura za
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stołem po zakończeniu postoju będzie
ędzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia,
zagęszczenia, to nale
należy wykonać
zakończenie działki roboczej i rozpocząć
rozpocz proces układania jak dla nowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PNPN
EN 12697-13 [38].
Sprawdzeniu podlega wygląd
wygl
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika
rozściełacza
ciełacza oraz porównaniu z normalnym
norm
wyglądem z uwzględnieniem
dnieniem uziarnienia, jednorodności
jednorodno
mieszanki,
prawidłowości
ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.
6.5.4. Wykonania warstwa
6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia
szczenia i zawartość
zawarto wolnych przestrzeni
Zagęszczenie
szczenie wykonanej warstwy wyra
wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia
szczenia oraz zawarto
zawartością wolnych
przestrzeni nie możee przekroczyć wartości
warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 23. Dotyczy to ka
każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
właś
Określenie gęstości objętościowej
ętościowej należy
nale wykonywać według PN-EN 12697-66 [34].
Tablica 23. Właściwości
ci warstwy AC
Zawartość wolnych
przestrzeni w warstwie
[%(v/v)]

AC5S,

KR1-KR2

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]
≥ 98

AC8S,

KR1-KR2

≥ 98

1,0 ÷ 4,0

AC11S, KR1-KR2

≥ 98

1,0 ÷ 4,0

AC8S,

KR3-KR4

≥ 98

1,5÷5,0

AC11S, KR3-KR4

≥ 98

1,5÷5,0

AC8S,

≥ 98

2,0÷5,0

≥ 98

2,0÷5,0

Typ i wymiar mieszanki

KR5-KR6*

AC11S, KR5-KR6*
*dopuszcza się w terenach górskich

1,0 ÷ 4,0

Wskaźnik zagęszczenia
szczenia i zawarto
zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej
ka
warstwy i na każde
rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może
mo zostać zwiększona (np.
moż
nawierzchnie 26róg
róg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).
mos
6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość
ść zużytego
zu
materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN
PN-EN 12697-36
36 [44] oraz ilość wbudowanego materiału
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą
mog odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 24.
W wypadku określania
lania ilości
iloś materiału na powierzchnię i średniej wartości
ści grubości
grubo
warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier
In
ma prawo sprawdzaćć odcinki częściowe.
cz
Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną
jedn dzienną działkę roboczą.. Do odcinka częściowego
cz
obowiązują te
same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje si
się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
oznacze
grubości warstwy na całym odcinkuu budowy lub odcinku częściowym.
cz
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Tablica 24. Dopuszczalne odchyłki grubości
grubo warstwy oraz ilości materiału na określonej
lonej powierzchni, [%]
Warstwa
asfaltowa ACa)

Warunki oceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości
gruboś oraz ilości
D..
– dużyy odcinek budowy, powierzchnia wi
większa niż 6000 m2
lub
– droga ograniczona krawężnikami,
nikami, powierzchnia większa
wi
niż 1000 m2
lub
– warstwa ścieralna, ilość większa
ększa niż
ni 50 kg/m2
2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa ścieralna, ilość większa
ększa niż
ni 50 kg/m2
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
ści
a)

≤ 10

≤ 15
≤ 25

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

6.5.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy
nale badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być
by zgodne z dokumentacją projektową,, z tolerancją
± 0,5%.
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej
żnej należy
nale wykonywać w środku każdego
dego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości
ci podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i 27róg
27
wyższych klas należy
stosować metodę profilometrycznąą bazującą
bazuj
na wskaźnikach równości
ci IRI. Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne
wartości wskaźnika
nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre
określono w rozporządzeniu
ądzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi i ich usytuowanie [72].
Do oceny równości podłużnej
żnej warstwy
war
ścieralnej
cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów
należy stosować metodę pomiaru ciągłego
cią
równoważną użyciu
yciu łaty i klina z wykorzystaniem 27róg27 grafu (w
miejscach niedostępnych dla 27róg27
27 grafu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania
oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń
odchyle równości podłużnej warstwy określono
lono w rozporządzeniu
rozporz
w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi i ich usytuowanie [72].
Do oceny równości
ci poprzecznej warstw nawierzchni
na
27róg
róg wszystkich klas oraz placów i parkingów
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną
równowa
użyciu łaty o długości
ści 2 m i klina, umożliwiającą
umo
wyznaczenie odchylenia równości
ści w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.
W miejscach niedostępnych
pnych dla profilografu pomiar równości
równo ci poprzecznej warstw nawierzchni nale
należy
wykonać z użyciem
yciem łaty i klina. Długość
Długo łaty w pomiarze równości
ci poprzecznej powinien wynosić
wynosi 2 m. Pomiar
powinien być wykonany nie rzadziej niż
ni co 5 m.
Zasady wyznaczaniu
aczaniu odchylenia oraz wartości
warto dopuszczalne odchyleń równości
ści poprzecznej przy odbiorze
warstwy określono w rozporządzeniu
ądzeniu
dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie [72].
6.5.4.5. Złącza technologiczne
Złącza podłużne
ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być
by równe i związane,
zwi
wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające
Przylegaj
warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka
każdej
dej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość
szeroko warstwy wiążącej
wi
powinna być
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę
odsadzk dla warstwy ścieralnej.
eralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej
uko
krawędzi szerokość należy mierzyćć w środku linii skosu.
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe,
ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej
podłużnej i krawędziach,
kraw
powinny
być zgodne z dokumentacją projektową,
projektow z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarów nie może
że przekracza
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
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6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić
ró
się od dokumentacji projektowej o
więcej niż ± 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
Wygląd zewnętrzny
trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być
by jednorodny, bez sp
spękań, deformacji,
plam i wykruszeń.
6.5.4.10. Właściwości przeciwpoślizgowe
ślizgowe warstwy ścieralnej
Przy ocenie właściwości
ci przeciwpoślizgowych
przeciwpo
nawierzchni drogi klasy G i 28róg
róg wyższych
wy
klas powinien
być określony
lony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym po
poślizgu
lizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia
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
by przeliczany na wartość
ść przy 100% poślizgu
po
opony
testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metody równoważnej,
r
jeśli
dysponuje się sprawdzoną zależnoś
żnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na warto
wartości
uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła. Badanie należy
nale wykonać przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu
oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne należy
nale
wykonać w śladzie koła. Jeżeli
eli warunki atmosferyczne uniemożliwiają
uniemo
wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym
mo
opóźnienie
nieniem. Uzyskane wartości
współczynnika tarcia należyy rejestrować
rejestrowa z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
Miarą właściwości
ci przeciwpoślizgowych
przeciwpo lizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny
współczynnik tarcia przyjmuje sięę róż
różnicę wartości średniej E(μ)) i odchylenia standardowego D: E(μ)
E( – D. Wyniki
podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Długość
Długo ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by
być
większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż
ni 10. Odcinek końcowy
cowy o długości
długo
mniejszej niż 500 m
należy oceniać łącznie
cznie z odcinkiem poprzedzającym.
poprzedzaj cym. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na
których nie można wykonać pomiarów z prędkością
pr
90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania,
skrzy
niektóre
łącznice),
cznice), do oceny przyjmuje się wyniki pomiarów współczynnika tarcia przy prędkościach
prę
pomiarowych
odpowiednio 60 i 30 km/h.
Dopuszczalne wartości
ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni są
s okreś
określone w rozporządzeniu w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie [72].
6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań
bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier
ynier i Wykonawca decydują
decyduj wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych
ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli
Je
odcinek częściowy przyporządkowany
dkowany do bada
badań kontrolnych nie
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
te nie powinien być mniejszy niż
ni 20% ocenianego
odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane
dniane są
s wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
ciowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych za
zażądanych przez Wykonawcę ponosii Wykonawca.
6.5.6. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe sąą powtórzeniem bada
badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości
ze strony Inżyniera
yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada
badań).
Badania arbitrażowe
owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne
żne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych
owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
niekorzy
przemawia wynik badania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robótt
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej
cieralnej z betonu asfaltowego
(AC).
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
bót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, ST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
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,
podłoż
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą
ta
asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
kraw
rozłożenie i zagęszczenie
szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi
dzi i posmarowanie lepiszczem,
lepisz
przeprowadzenie pomiarów i badań
bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
towarzysz
Cena wykonania
ia robót określonych
okreś
niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które sąą potrze
potrzebne
bne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
s przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące,
ce, które są niezbędne
niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót
r
itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1.
1a.

D-00.00.00
D-04.03.01a

Wymagania ogólne
Połączenie
ączenie międzywarstwowe
mi dzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN
PN
związane z badaniami materiałów występujących
wyst
w niniejszej
OST)
2.
3.
4.

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

5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości
ci 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
ci 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
nik przepływu kruszyw
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem
kitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie
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12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-4

14.

PN-EN 1097-5

15.

PN-EN 1097-6

16.

PN-EN 1097-7

17.

PN-EN 1097-8

18.

PN-EN 1367-3

19.

PN-EN 1367-6

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 12697-5

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

w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
ści kruszyw – Część
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
ści kruszyw – Część
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego
szczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
ści kruszyw – Część
Oznaczanie zawartości
ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
ści kruszy
kruszyw – Część
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

2:
4:
5:
6:

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
ści kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
ści kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności
ci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Badania właściwości cieplnych i odporności
ci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność
Mrozoodporno w obecności
soli
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
igł
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia
mi
–
Metoda Pierścień i Kula
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
rozpuszczalno
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
łamliwo
Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości
ści kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości
ści dynamicznej metodą
metod
próżniowej kapilary
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości
zawartoś parafiny – Część
1: Metoda destylacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności
odpornoś na starzenie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności
odpornoś na starzenie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie
czanie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
ści
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańń mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęsto
ęstości objętościowej
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości
zawarto
wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część
ęść 11: Oznaczanie
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania
bada
mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie
Okre
wrażliwości
próbek asfaltowych na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
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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

51.

PN-EN 13108-4

52.
53.

PN-EN 13108-20
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

63.

PN-EN 13924-2

63a

PN-EN
13924-2:20144/Ap1:2014-07
PN-EN 14023

64.
64a.
65.

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

66.

PN-EN 14188-2

67.

PN-EN 22592

asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
zmę
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości
grubo
nawierzchni
asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości
zawarto
lepiszcza
metodą spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające
zapobiegaj
oblodzeniu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badańń mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych 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
utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część
Cz
4: Mieszanka
HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa
kontrola produkcji
Badania kruszyw wypełniających
cych stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia
cienia delta i kuli
Badania kruszyw wypełniających
cych stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego
spr
asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności
stabilno
podczas
magazynowania asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwoś
ściwości mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania
rozci
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 klasyfikacji asfaltów drogowych
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – poprawka do
Polskiej Normy
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami – poprawka do Polskiej Normy
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część
ęść 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gorąco
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część
ęść 2: Wymagania wobec
wobe
zalew drogowych na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
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68.

PN-EN ISO 2592

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

69. WT-11 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
utrwale na
70.

drogach krajowych. Załącznik
ącznik do Zarządzenia
Zarz dzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 25 września 2014 r.
WT-2 Mieszanki
eszanki mineralno-asfaltowe.
mineralno
Załącznik do Zarządzenia
dzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

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

72. Rozporządzenie
dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
73.

technicznych, jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz.
1367 z późniejszymi
niejszymi zmianami)
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D-05.03.05B NAWIERZCHNIA
WIĄŻĄCA
CA I WYRÓWNAWCZA
WYRÓWNAWCZ

Z

BETONU
BETONU

ASFALTOWEGO.

WAR
WARSTWA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem uzupełnienia nawierzchni warstwą
warstw wiażącą z betonu asfaltowego w ramach rozbudowy
drogi gminnej – ul. Kaletniczej
tniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych
ch w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiążącej
cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN
PN
13108--1 [50] i WT-2 Mieszanki
mineralno-asfaltowe
asfaltowe 2014 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej przez Wykonawcę
Wykonawc dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi
zobowiązany jest
prowadzić zakładową kontrolę produkcji
produ
(ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [54].
Warstwę wiążącą i wyrównawczą
wyrównawcz z betonu asfaltowego można wykonywaćć dla dróg kategorii ruchu od
KR1 do KR7 (określenie
lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D (patrz
patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

1)

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

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

AC11W , AC16W
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

Podział ze względu
du na wymiar największego
najwi
kruszywa w mieszance.

Uwaga: niniejsza ST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module
sztywności.
1.4. Określenia podstawowe
składaj
się z jednej lub kilku warstw służących
cych do przejmowania i rozkładania
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
podło
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między
mi
warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości,
grubo
ułożona na istniejącej
cej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa
asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
– określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
asfaltowej, ze względu
wzgl
na
największy
kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar
wymia 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa,
mineralno asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym
ci
lub nieciągłym
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony
wyra
w procentach masy ziaren przechodzących
przechodz
przez określony
zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie
enie drogi ruchem samochodowym, wyra
wyrażone
one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [72].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość
ść ziaren kruszywa, określona
okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
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1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa
ększa część
cz
pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących
przechodz
przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa
wi
część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego
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
jako materiał
składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
miner
w technologii na gorąco.
1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa,
mineralno asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania
warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych
wyci tych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej odrzuconej lub będącej
b
nadwyżką produkcji.
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
cz
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.17. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
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
wi
i wyrównawczej,
- polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),
- asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),
- górny wymiar sita (przy określaniu
okre
wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu
okre
wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość użytkowa
ytkowa nie określana
okre lana (ang. No Performance Determined; producent może
mo jej nie
określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może
mo dostarczyć odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiązany),
zobowi
- miejsce obsługi podróżnych,
żnych,
- zakładowa kontrola produkcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D
D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej
wiążącej
Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego
asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej
wi
w
zależności
ci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materiały do warstwy wiążącej
wiążą i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Materiał

Kategoria ruchu
KR1 ÷ KR2

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

11a)

KR3 ÷ KR4

16

16

16a)

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

22

KR5 ÷ KR7
16

22

22,4
31,5
22,4
31,5
35/50, 50,70
35/50
PMB 25/55-60
PMB 25/55-60
25/55
MG 50/70-54/64
PMB 25/55-80
25/55
MG 35/50-57/69
35/50
MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne
Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-11 2014 [70]
a)Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymaga
wymagań tablicy
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2.3. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN
PN EN 12591 [22],
polimeroasfalty wg PN-EN
PN
14023:2011/Ap1:2014-04
04 [65a] lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN
PN
13924-2:2014-04/Ap1:2014
04/Ap1:2014-07 [64a].
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
mo
stosować inne lepiszcza nienormowe
nie
według aprobat
technicznych.
Asfalty drogowe powinny spełniać
spełnia wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać
spełnia wymagania podane w tablicy 4.
Asfalty wielorodzajowe powinny spełniać
spełnia wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 3. Wymaganiaa wobec asfaltów drogowych wg PN-EN
PN
12591 [22]
Lp.
1
2
3
4
5

6
7
8

9

Metoda
badania
WŁA
WŁAŚCIWOŚCI
OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426 [19]
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [20]
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592
nie mniej niż
[68]
Zawartość składników rozpusz
rozpusz% m/m
PN-EN 12592
czalnych, nie mniej niż
[23]
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
PN-EN 12607-1
przyrost),
% m/m
[28]
nie więcej niż
Pozostała penetracja po starzeniu, nie
%
PN-EN 1426 [19]
mniej niż
Temperatura mięknienia
knienia po starzeniu,
°C
PN-EN 1427 [20]
nie mniej niż
Wzrost temp. mięknienia
knienia po starzeniu,
°C
PN-EN 1427 [20]
nie więcej niż
WŁAŚ
WŁAŚCIWOŚCI
SPECJALNE KRAJOWE
Temperatura łamliwości
ci Fraassa, nie
°C
PN-EN 12593 [24]
więcej niż
Właściwości
ciwości

10

Indeks penetracji

11

Lepkość dynamiczna w 60°C

12

Lepkość kinematyczna w 135°C

-

PN-EN 12591[22]

Pa s

PN-EN 12596[26]

mm2/s

PN-EN 12595[25]

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

-55

-8

Brak
wymagań
wymaga
Brak
wymaga
wymagań
Brak
wymaga
wymagań

Brak
wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN
PN
14023/Ap1
[65a]
Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
Wymaganie
Metoda
JedWłaściwość
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
[19]
mm
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich
Temperatura
PN-EN 1427
temperaturach
°C
≥ 60
6
≥ 80
2
mięknienia
[20]
eksploatacyjnyc
h
Siła rozciągania
PN-EN 13589
≥2w
Kohezja
(mała prędkość
[61] PN-EN J/cm2
6
TBRb
10°C
rozciągania)
13703 [62]
(w
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150C)
Rozciąganie
bezpośrednie
rednie w 5°C
(rozciąganie
ganie 100
mm/min)
Wahadło Vialit
(metoda uderzenia)
Stałość
konsystencji
(Odporność
na starzenie wg
PN-EN 12607-1
lub -3 [28] [29]
Inne
właściwości

J/cm2

NPDa

0

J/cm2

NPDa

0

%

≤ 0,5

%

-

-

Wzrost temperatury
mięknienia
Temperatura
zapłonu

PN-EN 13588
[60]
PN-EN 126071[28]
PN-EN 1426
[19]
PN-EN 1427
[20]
PN-EN ISO
2592 [69]

Temperatura
łamliwości

PN-EN 12593
[24]

°C

≤ -10

5

≤ -15

7

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

PN-EN 13398
[57]

%

≥ 60

4

≥ 80

2

Zmiana masy
Pozostała penetracja

Zakres plastyczności
plastycznoś
Stabilność
magazyno-wania.
wania.
Różnica tempe-ratur
ratur
mięknienia
Wymagania
dodatkowe

PN-EN 13587
[59] PN-EN
13703 [62]

Stabilność
magazynowania.
Różnica
nica penetracji

-

-

3

≤ 0,5

3

≥ 60

7

≥ 60

7

°C

≤8

2

≤8

2

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

NPDa
PN-EN 14023
[65] Punkt
5.1.9
PN-EN 13399
[58]
PN-EN 1427
[20]
PN-EN 13399
[58]
PN-EN 1426
[19]

a

TBR

1

NPDa

0

°C

NPD

°C

≤5

2

≤5

2

0,1
mm

NPDa

0

NPDa

0

1

TBRb

1

4

≥ 50

4

0

NPDa

0

Spadek temperatury
PN-EN 12607mięknienia
knienia po sta
sta1 [28]
rzeniu wg PN-EN
PN
°C
TBRb
PN-EN 1427
12607-1lub-33 [28]
[20]
[29]
Nawrót sprężysty
ężysty w
25°C po starzeniu
wg PN-EN
EN 12607-1
12607
≥ 50
lub
PN-EN 12607-3 [28] [29]
1 [28]
%
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty
ężysty w
[57]
10°C po starzeniu
wg PN-EN
EN 12607-1
12607
NPDa
lub
-3 [28] [29]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość
(wła
użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
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Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów wielorodzajowych wg PN-EN
PN
13924-2:2014-04/Ap1:2014
04/Ap1:2014-07 [64a]

Lp.
1
2
3
4
5
6

7

8

Metoda
badania

Właściwości
Penetracja
w
25°C
Temperatura
mięknienia
Indeks penetracji
Temperatura
zapłonu
Rozpuszczalność
Temperatura
łamliwości
Fraassa
Lepkość
dynamiczna w
60°C
Lepkość
kinematyczna w
135°C

asfalt
MG 50/70-54/64
Wymaklasa
ganie

asfalt
MG 35/50-57/69
Wyma
Wymaklasa
ganie

0,1
mm

PN-EN 1426 [19]

50÷70

4

35÷50

3

°C

PN-EN 1427 [20]

54÷64

2

57÷69

1

-

PN-EN 13924-2
[64]

+0,3 do
+2,0

3

+0,3 do
+2,0

3

°C

PN-EN ISO 2592
[69]

≥250

4

≥250

4

%

PN-EN 12592 [23]

≥99,0

2

≥99,0

2

°C

PN-EN 12593 [24]

≤-17

5

≤-15

4

Pa s

PN-EN 12596 [26]

≥900

4

≥
≥1500

5

mm2/s

PN-EN 12595 [25]

Brak
wyma-gań

0

brak
wymawyma
gań

0

Właściwości po starzeniu
9

10

11

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

%

PN-EN 1426 [19]

≥50

2

≥60

3

°C

PN-EN 1427 [20]

≤10

3

≤10

3

%

PN-EN 12607-1
[28]

<0,5

1

<0,5

1

Składowanie asfaltu drogowego powinno odbywać
odbywa się w zbiornikach, wykluczających
wykluczaj
zanieczyszczenie
asfaltu i wyposażonych
onych w system grzewczy pośredni
po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byćć izolowany termicznie,
termicznie posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją
tolerancj ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym
onym w system grzewczy pośredni
po
z
termostatem kontrolującym
cym temperaturę
temperatur z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie
żenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie
ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy
Nale unikać wielokrotnego rozgrzewania i
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać
unika niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów
różnego
nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać
przekracza w
okresie krótkotrwałym, nie dłuższym
szym niż
ni 5 dni, poniższych wartości:
– asfaltu drogowego 35/50: 190°C,
– asfaltu drogowego 50/70: 180°C,
–
polimeroasfaltu: wg wskazańń producenta,
– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań
wskaza producenta.
W celu ograniczenia ilości
ści emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia
obni enia temperatury mieszania składników i
poprawienia urabialności mieszanki
eszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego.
2.4. Kruszywo
Do warstwy wiążącej
cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy
nale stosowaćć kruszywo według PN
PN-EN
13043 [49] i WT-11 Kruszywa 2014 [70], obejmujące
obejmuj
kruszywo grube, kruszywo
zywo drobne i wypełniacz. W mieszance
mineralno-asfaltowej
asfaltowej jako kruszywo drobne należy
nale stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla
KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub
kruszywo łamane.
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Jeżeli
eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy
nale przyjąć proporcje
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw według WT-1
WT Kruszywa 2014 [70] są podane w tablicach poni
poniżej.
a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej
wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno spełniać
spełnia wymagania
podane w tablicy 6.
Tablica 6.

Wymagane właściwoś
ciwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej
cej i wyrównawczej
asfaltowego
Właściwości
ci kruszywa

1

Uziarnienie według PN-EN
PN
kategoria nie niższa niż:

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenia
większe niż według kategorii:

3

Zawartość pyłu według PN-EN
PN
933-1 [5];
kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN
PN
933-3 [6]
lub według PN-EN 933-44 [7]; kategoria nie
wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym
według PN-EN 933-55 [8]; kategoria nie niższa
ni
niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według
normy PN-EN 1097-2[12],
2[12], badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5,
kategoria nie wyższa niż:

4

5

6

933-1[5];
nie

KR1÷KR2

KR3÷KR4

KR5÷KR7

GC85/20

GC90/20

GC90/20

G25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15
G20/17,5

f2

f2

f2

FI35 lub SI35

FI25 lub SI25

FI25 lub SI25

Cdeklarowana

C50/10
/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
odporno
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporność

wymagana
odporno
odporność

wymagana
odporność

V3,5

V3,5

V3,5

7

Gęstość ziaren według PN-EN
PN
1097-6 [15],
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana
przez producenta

8

Nasiąkliwość według PN
PN-EN 1097-6 [15],
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana
przez producenta

9

Mrozoodporność według PN-EN
PN
1367-1 [17],
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16;
kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel
słoneczna”
bazaltu
według
PN-EN 1367-33 [18]; wymagana kategoria:

10
11

12
13

14

15

Skład chemiczny – uproszczony opis
petrograficzny według PN-EN
EN 932-3
932 [4]

z betonu

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN
PN
1744-1 [21], p. 14.2; kategoria nie wyższa
wy
niż:
Rozpad
krzemianowy
żużla
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według
PN-EN 1744-11 [21], p. 19.1:
Rozpad żelazowy żużla
żla wielko-piecowego
chłodzonego powietrzem według PN-EN
PN
1744-1[21], p. 19.2:
Stałość objętości
ci kruszywa z żużla
stalowniczego według PN-EN
PN
1744-1 [21],
p. 19.3; kategoria nie wyższa
ższa niż:
ni

SBLA
deklarowany
przez
producenta
mLPC 0,1

b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym
ci
uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej
ążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego powinno spełniaćć wymagania podane w tablicy 7.
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Tablica 7. Wymagane właściwości
ści kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym
ci
uziarnieniu do D≤8
D
do warstwy
wiążącej
cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Lp.

1

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

Właściwoś
ciwości kruszywa

Uziarnienie według PN--EN 933-1 [5], wymagana
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
wi
niż
według kategorii:
Zawartość pyłów według PN
PN-EN 933-1 [5], kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN
PN
933-6
[9], rozdz. 8, kategoria nie niższa
niż
niż:
Gęstość ziaren według PN-EN
PN
1097-6 [15], rozdz. 7, 8
lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15], rozdz. 7, 8 lub
9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
PN
1744-1
[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa
wy
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
ci
uziarnieniu do D≤8 do warstwy wiążącej
ążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego powinno spełniaćć wymagania podane w tablicy 8.
Tablica 8.

Wymagane właściwoś
ściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym
głym uziarnieniu do D≤8
warstwy wiążącej
cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności
zale
od
kategorii ruchu
KR3 ÷
KR5 ÷
KR1 ÷ KR2
KR4
KR7

Lp.

Właściwoś
ciwości kruszywa

1

Uziarnienie według PN--EN 933-1 [5], wymagana
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
wi
niż według
kategorii:
Zawartość pyłów według PN
PN-EN 933-1 [5], kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłów według PN--EN 933-9 [10]; kategoria nie
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [9],
rozdz. 8, kategoria nie niższa
ższa niż:
ni
Gęstość ziaren według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15], rozdz. 7, 8 lub
9:
Nasiąkliwość według PN-EN
EN 1097-6
1097 [15], rozdz. 7, 8 lub
9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
PN
1744-1
[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa
wy
niż:

2
3
4
5
6
7
8

do

GF85 lub GA85
GTCNR

GTC20

GTC20

ƒ16
MBF10
EcsDeklarowana

ECS30

ECS30

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

d) do warstwy wiążącej
cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności
zale
ci od kategorii ruchu, nale
należy stosować
wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 9.
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Tablica 9. Wymagane właściwości
ści wypełniacza*) do warstwy wi
wiążącej
cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności
zale
od kategorii ruchu
KR5 ÷ KR7
KR3 ÷ KR4
KR1 ÷ KR2
zgodnie z tablicą 24
wg PN-EN
EN 13043 [49]

Właściwości
ci kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10
10 [11]
Jakość pyłów według PN-EN 933--9 [10]; kategoria nie
wyższa niż:
Zawartość wody według PN-EN
EN 1097-5
1097 [14], nie wyższa
niż:

MBF10
1 % (m/m)
deklarowana przez producenta

Gęstość ziaren według PN-EN
EN 1097-7
1097 [16]

Wolne
przestrzenie
w
suchym,
zag
zagęszczonym
wypełniaczu według PN-EN
EN 1097-4
1097
[13], wymagana
V28/45
kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia
knienia według PN
PN-EN 13179-1
∆R&B8/25
[55], wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN
PN
1744-1 [21],
WS10
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według
CC70
PN-EN 196-2 [2], kategoria nie niższa
ższa ni
niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
KaDeklarowana
mieszanym wg PN-EN 459-22 [3], wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa”
towa” według PN-EN
PN
13179-2 [56],
BNDeklarowana
wymagana kategoria:
*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań
wymaga jak dla wypełniacza zgodnie z pktem 5
PN-EN
EN 13043 [49]. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być
by tak dobrana,
a, aby kategoria zawartości
zawarto
CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa
ni
niż CC70.
Składowanie kruszywa powinno się
si odbywać w warunkach zabezpieczających
cych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłożee składowiska musi być
by równe, utwardzone
i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
si odbywać w silosach wyposażonych
onych w urz
urządzenia do aeracji.
2.5. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego
asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
gwarantuj
odpowiednią przyczepność (adhezję)
(adhezję lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
na
działanie wody, należy dobrać i zastosować
zastosowa środek
rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo
kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona
lona według PN-EN
PN
12697-11,
11, metoda C [37] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka
rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1. Właściwości
ci granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spełniać
spełnia wymagania podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wymagania dotyczące
ące granulatu asfaltowego
Wymagania

Warstwa wiążąca

Zawartość minerałów obcych

Kategoria FM1/01

Właściwości
lepiszcza
odzyskanego w granu-lacie
asfaltowyma)

PIK

Pen.

Jednorodność

Kategoria S70
Wartość średnia temperatury mięknienia
knienia nie może
moż być wyższa niż
70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia
ęknienia nie mogą
mog
przekraczać 77°C
Kategoria P15
Wartość średnia nie może być mniejsza niż
ni 15×0,1 mm.
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą byćć mniejsze niż
ni 10 × 0,1
mm
Wg tablicy 13

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury
mięknienia PiK.. Tylko w szczególnych przypadkach należy
nale
wykonać oznaczenie penetracji. Oceny
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właściwości lepiszcza należyy dokonać wg pktu 4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [52]
Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN
PN-EN
EN 12697-42
12697
[47], powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 11.
Tablica 11. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym
Materiały obcea)

Kategoria
Grupa 1
Grupa 2
PM
[%(m/m)]
[%(m/m)]
<1
<0,1
PM1/0,1
<5
<0,1
PM5/0,1
>5
>0,1
PMdec
a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN
PN
13108-8 [52]
Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może
mo być większy
kszy od wymiaru D mieszanki
mineralnej wchodzącej
cej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
Do obliczania temperatury mięknienia
mi knienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu
należy, zgodnie z PN-EN 13108-11 [50], załącznik
zał
a,
pkt A.3, stosować następujące
ące równanie:
TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2
w którym:
TPiKmix – temperatura mięknienia
knienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno
mineralno-asfaltowej
asfaltowej z dodatkiem granulatu
asfaltowego, [°C],
TPiK1 – temperatura mięknienia
knienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C],
TPiK2 – średnia temperatura mięknienia
ęknienia dodanego
dod
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
by oceniana na podstawie rozstępu
ępu procentowego
p
udziału w
granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości
zawarto ci lepiszcza oraz rozst
rozstępu wyników
pomiarów temperatury mięknienia
knienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.
Wymagane jest podanie zmierzonej wartości
warto
jednorodności rozstępu
pu wyników badań
bada właściwości
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczb
Liczbę próbek oblicza się,
dzieląc masę materiału wyjściowego
ciowego podanego w tonach [t], zaokrąglając
zaokr
w górę do pełnej liczby.
Wymagania dotyczące
ce dopuszczalnego rozstępu
rozst
wyników badań granulatu asfaltowego podano w tablicy
12.
Tablica 12. Dopuszczalny rozstęp
ęp wyników bada
badań właściwości
Dopuszczalny rozstęp
rozst wyników
badań (Troż) partii granulatu
asfaltowego do zastosowania w
mieszance mineralno-asfaltowej
mineralno
przeznaczonej do warstwy wiążącej
wi

Właściwość
ściwość

Temperatura mięknienia
knienia lepiszcza odzyskanego, [°C]

8,0

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)]

1,0

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

6,0

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

16,0

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

16,0

2.6.3. Deklarowanie właściwości
ci granulatu asfaltowego
W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować:
zadeklarowa
typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie dopuszcza się
si do
stosowania granulatu, którego pochodzenia nie można
mo
udokumentować i zadeklarowa
zadeklarować,
– rodzaj kruszywa i średnie
rednie uziarnienie,
– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnia temperaturę mięknienia
knienia lepiszcza odzyskanego,
odzyskane
– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.
Właściwości
ci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać
spełnia wymagania określone
okre
dla kruszywa w
danej mieszance mineralno-asfaltowej.
asfaltowej.
Dopuszcza się deklarowanie właściwości
wła
kruszywa mineralnego
lnego w granulacie asfaltowym na podstawie
udokumentowanego wcześniej
niej zastosowania.
–
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2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy może
że być
by wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno
jeżeli
spełnione są wymagania dotyczące
ące końcowego
ko
wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej z jego dodatkiem.
Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno
powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego
dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
Granulat
anulat dodawany na zimno wymaga wyższego
wy szego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablic
tablicą 13. Jeżeli
granulat asfaltowy jest wilgotny to należy
nale temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korekt
korektę z tablicy 14. Pole szare
w tablicy oznacza niepożądaną wilgotność
wilgotno oraz duży spadek efektywności
ci suszarki i otaczarki.
Tablica 13. Temperatura kruszywa w zależności
zale
od ilości
ci zimnego i suchego granulatu asfaltowego

Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z
tablicą 14 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa
najwy sza temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.
Tablica 14.
Udział
granulatu
asfaltowego
M[%]
10
15
20
25
30

Korekta temperatury produkcji w zależności
zale
od wilgotności
ci granulatu asfaltowego
1

2

Wilgotno granulatu asfaltowego [%]
Wilgotność
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
wzgl
na duże ilości pary
wodnej powstającej
cej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.
Dopuszcza się użycie
ycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno” (bez wstępnego
wstępnego ogrzewania)
ogrzewani w ilości
do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań
wymaga podanych powyżej oraz
spełniania właściwości mma.
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może
mo obniżać właściwości
ci mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych.
Do produkcji
dukcji mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się
si stosowania
środków obniżających lepkość asfaltu.
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń
połą
i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń
ączeń technologicznych, tj. złączy podłużnych i poprzecznych
rzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym
żnym czasie oraz spoin stanowi
stanowiących połączenia różnych
nych materiałów lub poł
połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami
dzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
j ograniczającymi, należy
ży stosować:
stosowa
c) materiały termoplastyczne, jak
ak taśmy
taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
d) emulsję asfaltową według PN-EN
EN 13808 [63] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.
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Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi
wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przyy grubości
gruboś warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości
gruboś warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych
lonych w aprobacie
apr
technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi
ędzi należy
nale stosować asfalt drogowy wg PN-EN
EN 12591 [22], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN
EN 14023 [65] „metodą
„metod na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
2.8. Materiały do złączenia
czenia warstw konstrukcji
Do złączania
czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi
wiążąca z warstwąą ścieraln
ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN
PN
13808 [63].
Właściwości
ci i przeznaczenie
przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w ST D-04.03.01a
D
[1a].
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące
stabilizuj
lub modyfikujące.
ce. Pochodzenie, rodzaj i właściwości
wła
dodatków
powinny być deklarowane. Należy
ży używać
uż
tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności.
przydatno
Ustalenie przydatności
ci powinno wynikać
wynika co najmniej jednego z następujących
cych dokumentów:
–
Normy Europejskiej,
–
europejskiej aprobaty technicznej,
–
specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych.
Wykaz należy dostarczyćć w celu udowodnienia przydatności.
przydatno
Wykaz może
że być
by oparty na badaniach w
połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie
owanie do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
środka obniżającego
ącego temperaturę
temperatur produkcji i
układania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej może
mo być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN
PN
13108-4
[51], załącznik B.
2.10. Skład mieszanki mineralno-asfalto
asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
powinien być ustalony na podstawie badań
bada próbek wykonanych
zgodnie z normą PN-EN 13108-20
20 [53] załącznik
zał
C oraz normami powiązanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość
zawarto lepiszcza podane są w tablicy 15.
Próbki powinny spełniaćć wymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, w zależnoś
zależności od kategorii ruchu jak i
zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania
zag
próbek.
Tablica 15.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość
zawarto lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej
cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7 [71]

Właściwość

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

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

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
Bmin4,4
Bmin4,6
minimum*)
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona
okre
przy założonej gęstości
ci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeżeli
eli stosowana mieszanka mineralna ma inną
inn gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości lepiszcza podanąą wartość
warto należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

α=

2, 650

ρd
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2.11. Właściwości
ci mieszaki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wiążącej
wi
i
wyrównawczej
Wymagane właściwości
ci mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
podane są w tablicach 16, 17 i 18.
Tablica 16.

Wymagane właściwoś
ciwości mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej do warstwy wiążącej
wiążą
i wyrównawczej, dla
ruchu KR1 ÷ KR2 [71]
Warunki
zagęszczania
ęszczania wg
PN
PN-EN
13108--20 [53]

Metoda i warunki badania

AC11W

AC16W

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
uderze

PN-EN 12697-8 [36],
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
uderze

PN-EN 12697-8 [36],
p. 5

VFBmin 65
VFBmax 80

VFBmin 60
VFBmax 80

Zawartość
wolnych
przestrzeni w mieszan-ce
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
uderze

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

PN-EN 12697-8 [36],
VMAmin 14
VMAmin 14
p. 5
PN-EN 12697-12 [38],
Odporność na działanie
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C z
ITSR80
ITSR80
wody
2×35 uderzeń
uderze
jednym cyklem zamrażania, a) badanie w 25°C
a)
ujednoliconą procedurę badania odporności
odporno na działanie wody podano w WT-22 2014 [71] w załączniku
zał
1.
Tablica 17. Wymagane właściwości
ści mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążą
ążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR3 ÷ KR4 [71]

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Odporność na
deformacje trwałe a)c)

Odporność na działanie
wody
a)
b)
c)

Warunki
zagęszczania
ęszczania wg
PN
PN-EN
13108
13108-20
[53]
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń
uderze
C.1.20, wałowanie,
P98-P100

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń
uderze

Metoda i warunki badania

AC16W

AC22W

PN-EN 12697-8 [36], p. 4

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu [40], PN-EN
13108-20, D.1.6,60°C,
10
000 cykli [53]
PN-EN 12697-12 [38],
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 60mm,
Ujednoliconą procedurę badania odporności
odporno na działanie wody podano w WT-22 2014 [71] w załączniku 1,
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2
WT 2014 w
załączniku 2.
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Tablica 18. Wymagane właściwości
ści mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążą
ążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR5 ÷ KR7 [71]

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Warunki
zagęszczania
ęszczania wg
PN
PN-EN
13108
13108-20
[53]
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń
uderze

Metoda i warunki badania

AC16W

AC22W

PN-EN 12697-8 [36], p. 4

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu [40], PN-EN
WTSAIR 0,10
WTSAIR 0,10
13108-20, D.1.6,60°C,
PRDAIR 5,0
PRDAIR 5,0
10 000 cykli [53]
PN-EN 12697-12 [38],
Odporność na działanie
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C z
ITSR80
ITSR80
wody
2×35 uderzeń
uderze
jednym cyklem zamra-żania,
b)
badanie w 25°C
a)
Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-22 2014 [71] w załączniku 1,
c)
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2
WT 2014 w
załączniku 2.
Odporność na
deformacje trwałe a)c)

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzętt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności
zale
ci od potrzeb, powinien wykaza
wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu
tu dostosowanego do przyjętej
przyj
metody robót, jak:
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym,
ci głym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji,
do
wytwarzania
mieszanek
mineralno
mineralno-asfaltowych.
Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachow
zachowanie właściwej
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować
funkcjonowa
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN
PN
13108-21 [54].
Wytwórnia powinna być wyposa
wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe)
miarowe) pozwalające
pozwalaj
na ciągłe
monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych
ró nych etapach przygotowywania materiałów, jak
i na wyjściu z mieszalnika,
b) układarka gąsienicowa,
sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości
równo układanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gładkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia
urz
czyszczące,
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
h) sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania
gania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy
nale
przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi
ącymi z ustawy o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych [73], wprowadzającej
wprowadzaj
przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia
urz
umożliwiające pośrednie
rednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.
Kruszywa można
na przewozić dowolnymi środkami
rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających
zabezpieczaj
je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należyy przewozić
przewozi w sposób chroniący
cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być
by przewożony
ony w odpowiednich cysternach pprzystosowanych do
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających
umoż
rozładunek pneumatyczny.
Środek
rodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, mo
może być przewożony
ony dowolnymi środkami transportu z
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być
by zabezpieczone tak,
ak, aby nie uległo uszkodzeniu.
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Emulsja asfaltowa może
że być transportowana w zamkniętych
tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie bbędą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
ędą powodowały jej rozpadu.
Cysterny powinny być wyposażone
żone w przegrody. Nie należy
nale używać do transportu opakowań
opakowa z metali lekkich
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba
gro
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności
zale
od postępu
pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by
być zabezpieczona przed
ostygnięciem
ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji
pro
do wbudowania, powinna zapewniaćć utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych
u ywanych do transportu mieszanki powinny być
by czyste, a do
zwilżania tych powierzchni można
żna używać
uż
tylko środki antyadhezyjne niewpływające
ce szkod
szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi
ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), wyniki badań
bada laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w
obecności Inżyniera
yniera do wykonania badań
bada kontrolnych przez Zamawiającego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
powinien określać:
−
źródło
ródło wszystkich zastosowanych materiałów,
−
proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
−
punkty graniczne uziarnienia,
−
wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia
okre
właściwości
ci mieszanki i porównanie ich z wymaganiami
specyfikacji,
−
wyniki badań dotyczących
cych fizycznych właściwości
wła
kruszywa,
−
temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.
W zagęszczaniu
szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych
asfaltowych należy
nale stosować następujące
temperatury mieszanki w zależności
ści stosowanego asfaltu:
– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C,
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69:
57/69: 140°C±5°C,
140
– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80:
80: 145°C±5°C.
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Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera,
In
do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Jeżeli
eli mieszanka mineralno-asfaltowa
mineralno asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku
kil producentów, to
należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.
Każda
da zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji In
Inżyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
zatwierdzenia
Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać,
zadba , aby projektowana recepta laboratoryjna
opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą
b
stosowane do
wykonania robót. Powinien także
że zapewni
zapewnić, aby mieszanka
szanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania
dotyczące
ce cech fizycznych i wytrzymałościowych
wytrzymało
określonych w niniejszej specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inżyniera
Inż
może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawc
Wykonawcę badań
typu i sprawozdania
zdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier,
In ynier, w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej,
asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne
ne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami Inżyniera
yniera próbki wszystkich składników mieszanki.
miesz
Zaakceptowana recepta stanowi ważną
wa
podstawę produkcji.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową należy wytwarzać na gorąco
co w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
urz
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz
oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier
In
dopuści do
produkcji tylko otaczarki posiadające
ce certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN
PN-EN 1310821 [54].
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej w otaczarkach, w tym także
tak wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia
dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró
różnym
nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale
należy dodawać odmierzone
oddzielnie.
przechowywa w zbiorniku z pośrednim
rednim systemem ogrzewania, z układem
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać
termostatowania zapewniającym
cym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może
mo przekraczać wartości
ci podanych w pkcie 2.2.
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Kruszywo powinno byćć wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
temperatur
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być
by wyższa o więcej
niż 30°C od najwyższej
szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej podanej w tablicy 19. W tej tablicy najniższa
najni
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
najwy
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych,
mineralno asfaltowych, do których jest
dodawany dodatek w celu obniżenia
żenia
enia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera taki środek.\
Tablica 19. Najwyższa i najniższa
sza temperatura mieszanki AC [71]
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
mineralno asfaltowej powinny zapewnić
zapewni równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujące
ce lub stabilizuj
stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej mogą być dodawane w postaci
stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić
zapewni jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
na gorąco nie
powinny istotnie wpływać na skuteczno
skuteczność działania tych dodatków.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych
asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności
przy
ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, wła
właściwości
objętościowe)
ciowe) z zachowaniem braku różnic
ró
w ich właściwościach.
Produkcja powinna byćć tak zaplanowana, aby nie dopuścić
dopu
do zbyt długiego przechowywania mieszanki w
silosach; należy wykluczyć możliwo
liwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania mieszanki
MMA powinien uwzględniać możliwości
możliwo ci wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i
rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu na budowę.
budow
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłożee (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawcz
wyrównawczą z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości
pozostało luźnego kruszywa,
– wyprofilowane,
e, równe i bez kolein,
– suche.
Wymagana równość jest okre
określona w rozporządzeniu
dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [74].
Jeżeli nierówności są większe
ększe niż
ni dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe
ciowe podłoża
podło
oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
j ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłożaa (w tym powierzchnię
powierzchni istniejącej warstwy ścieralnej)) należy
nale wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożuu łaty z materiału o mniejszej sztywności
sztywno ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć,, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić
wypełni materiałem o właściwościach
właś
zbliżonych do
materiału podstawowego (np. wypełnić
wypełni betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia
ączenia między
mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
podło
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu
podłoż należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według
PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN
EN 14188-2
14188 2 [67] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym
cym zniszczenia w postaci siatki spękań
sp
zmęczeniowych
czeniowych lub sp
spękań poprzecznych
zaleca się stosowanie membrany przeciwsp
przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
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5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem
przystą
do produkcji mieszanki jest zobowiązany
ązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera
yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności
zgodno ci właściwości
właś
wyprodukowanej
mieszanki z receptą.. W tym celu nale
należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
recept roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę.
mieszank Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną
wyprodukowan po ustabilizowaniu
się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralnomineralno asfaltowej w kilku otaczarkach próba powinna
być przeprowadzona na każdej
dej wytwórni.
Nie dopuszcza się oceniania
ceniania dokładności
dokładno pracy otaczarki oraz prawidłowości
ci składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą
mo
segregację kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca użyje
u
takich materiałów, jakie będą
ę ą stosowane do wykonania
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.
asfaltowej.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe
ilo ciowe poszczególnych materiałów składowych
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej powinny być
by zgodne z ilościami
ciami podanymi w przedłożonej
przedłoż
przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Inżyniera
yniera recepcie. Sprawdzenie zawartości
zawarto ci asfaltu w mieszance określa
okre
się wykonując
ekstrakcję.. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się
si poprzez analizęę sitową
sitow kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości
zaw
ści asfaltu zaleca się
si pobrać
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości
zawarto
zawartoś
składników mieszanki
mineralno-asfaltowej względem
dem składu zaprojektowanego, powinny być
by zawarte w granicach podanych w punkcie
6.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy
ży zgromadzić
zgromadzi w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań
bada należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
metodą określoną w PNEN 12697-27 [43].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier
In
podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Zaakceptowanie przez Inżyniera
Inż
wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do
wykonania przez Wykonawcęę odcinka próbnego. Za zgod
zgodą Inżyniera można
na połą
połączyć wykonanie próby
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się
się pobrać
pobra próbki mieszanki
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza,
roz
wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27
27 [43].
W przypadku braku innych uzgodnień
uzgodnie z Inżynierem,
ynierem, Wykonawca powinien wykonać
wykona odcinek próbny co
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:
– sprawdzenia czy użyty sprzęt
ęt jest właściwy,
wła
– określenia grubości
ci warstwy mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
szczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w kontrakcie grubości
gruboś warstwy,
– określenia
lenia potrzebnej liczby przej
przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
szczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien
powin
użyć takich materiałów oraz sprzętu,
ętu, jaki stosowany bbędzie do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być
by zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
ynierem. 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
liwa była ocena prawidłowo
prawidłowości wbudowania i zagęszczenia
szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
Grubość układanej warstwy powinna by
być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość
Ilo
próbek
bek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być
by uzgodniona z Inżynierem
ynierem i oceniona pod względem
wzgl
zgodności z wymaganiami
maganiami niniejszej specyfikacji. Należy
Nale pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po
dwie próbki (rdzenie).
Dopuszcza się,, aby za zgodą
zgo Inżyniera,
yniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ci
ciągu zasadniczych prac
nawierzchniowych objętych
tych danym kontraktem.
Wykonawca możee przystąpić
przystą
do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
In
technologii
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości
trwało
nawierzchni jest uzależnione
nione od zapewnienia poł
połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia
obci
nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie
zwi kszenie połączenia mi
między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
mi dzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża
podło (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem
eniem warstwy wiążącej
wi
z betonu
asfaltowego powinno być wykonanee w ilości
ilo ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy
czym:
modyfikowan polimerem,
– zaleca się stosować emulsjęę modyfikowaną
– ilość emulsji należy dobraćć z uwzględnieniem
uwzgl
stanu podłoża oraz porowatości
ci mieszanki; jeśli
je mieszanka ma
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy
nale użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu
uło
warstwy ścieralnej
cieralnej uszczelni ją.
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Skrapianie podłoża należy
ży wykonywać
wykonywa równomiernie stosującc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych
dostę
(np. ścieki uliczne)
oraz przy urządzeniach
dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
j ograniczających.
cych. W razie potrzeby urządzenia
urz
te należy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże
podło
należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
zmian
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże
podło powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą
ramp zamontowaną na rozkładarce.
Pozostałe warunki wykonania połączenia
poł
międzywarstwowego
dzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia zostały
przedstawione w OST D-04.03.01a
04.03.01a [1a].
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym
rzygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłożaa pod rozkładaną
rozkładan warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać
wbudowywa betonu asfaltowego, gdy na podłożuu tworzy się zamknięty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciągu
ci
doby nie powinna być niższa
sza od temperatury podanej
pod
w tablicy 20.
Temperatura otoczenia możee być niższa
ni sza w wypadku stosowania ogrzewania podłoża
podło
i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urządzenia
ądzenia
dzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być
by mierzona co najmniej 3
razy dziennie: przed przystąpieniem
iem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych
rozło
w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się
si układania mieszanki mineralnomineralno
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Podczas budowyy nawierzchni należy
nale dążyć do ułożenia
enia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby
zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporno
odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli
eli w wyjątkowym
wyj
przypadku
zachodzi konieczność pozostawienia na zimę
zim warstwy wiążącej lub wyrównawczej,
ównawczej, to należy
nale ją powierzchniowo
uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych z dodatkiem obniżającym
obni
temperaturę
mieszania i wbudowania, należyy indywidualnie określić
okre
wymagane warunki otoczenia.
Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości
wysoko
2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej
wi
lub
wyrównawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
w czasie 24 h przed
w czasie robót
przystąpieniem
do robót

Warstwa wiążąca

+5

+5

Warstwa wyrównawcza

+5

+5

Mieszanka mineralno-asfaltowa
asfaltowa powinna być
by wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu
ętu dopuszcza się
si wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna by
być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane
ane powinny być
by równomiernie zagęszczone ciężkimi
kimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego należyy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwościąą wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
5.9. Połączenia technologiczne
5.9.1. Wymagania ogólne
Połączenia
czenia technologiczne należy
nale wykonywać jako:
złącza podłużne
ne i poprzeczne (połączenia
(poł czenia tego samego materiału wykonywanego w różnym
ró
czasie),
spoiny (połączenia różnych
nych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami
urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
j
ograniczającymi).
Połączenia
czenia technologiczne powinny być
by jednorodne i szczelne.
Złącza podłużnego
nego nie można
moż umiejscawiać w śladach kół. Należy unikaćć umiejscawiania złączy
zł
w
obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza
Zł
podłużne między
dzy pasami kolejnych war
warstw technologicznych
należy przesuwać względem
dem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza
Zł
poprzeczne
–
–
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między
dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale
należy przesunąć względem
siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym
podłu
do osi jezdni.
Połączenie
czenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią
nawierzchni drogową powinno byćć wykonane w strefie płyty
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej
wi
powinno być przesunięte
te o co najmniej 0,5 m. Krawędzie
Kraw
poprzeczne łączonych warstw wiążącej
ążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny byćć odci
odcięte piłą.
5.9.2. Złącza
5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące
„gor
przy gorącym”
Do tej metody należy używa
żywać rozkładarek pracujących obok siebie. Wydajności
ści wstępnego
wst
zagęszczania
stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta
Przyj ta technologia robót powinna zapewnić
zapewni prawidłowe i
szczelne połączenia
czenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można
mo
zapewnić przez
zminimalizowanie odległości między
ędzy rozkładarkami tak, aby oodległość między
dzy układanymi pasami nie była wi
większa
niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności
kolejno rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.
5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące
„gor
przy zimnym”
Wcześniej
niej wykonany pas warstwy technologicznej powi
powinien mieć wyprofilowaną
wyprofilowan krawędź równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź
ędź ta nie może być pionowa lecz powinna być skośna.
śna. Mo
Można to uzyskać przez
odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi
krawę ciepłej warstwy.
Na krawędzi
dzi pasa warstw wiążącej
wi
należy nanieść materiał do złączy
czy wg pktu 2.5, w ilości
ilo co najmniej 50
g na 1 cm grubości
ci warstwy na 1 metr bieżący
bie
krawędzi.
Na krawędź pasa warstw wiążącej
wi
nie należy nanosić lepiszczy używanych
uż
do połączenia
międzywarstwowego wg pktu 2.6.
5.9.2.3. Zakończenie działki
ki roboczej
W przypadku wystąpienia
pienia przerw w układania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej obniży
obni
się poza dopuszczalną granicę,
ę, przed przystąpieniem
przyst
do
ułożenia
enia kolejnego pasa warstwy nale
należy usunąć ułożony wcześniej pas o długości
ci do 3 m. Nale
Należy usunąć fragment
pasa na całej jego grubości.
ci. Na tak powstał
powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg pktu 2.5, w
ilości
ci co najmniej 50 g na 1 cm grubości
grubo warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.
5.9.3. Spoiny
Spoiny należyy wykonywać w wypadku połączeń
poł
warstwy wiążącej z urządzeniami
dzeniami w nawierzchni lub ją
j
ograniczającymi.
Spoiny należy wykonywaćć z materiałów termoplastycznych (ta
(taśmy,
my, pasty) zgodnych z pktem 2.6.
5.10. Krawędzie
W wypadku warstw nawierzchni
ierzchni bez urządzeń
urz
ograniczających (np. krawężników)
ężników) krawędziom
kraw
należy
nadać spadki o nachyleniu nie większym
wię
niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków
rodków technicznych wykonać
wykona
krawędzie w linii prostej i docisnąć
ąć równomiernie na całej długości.
długo
Po wykonaniuu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy
nale uszczelnić krawędź
położoną wyżej,
ej, a w strefie zmiany przechyłki obie kraw
krawędzie. W tym celu boczną powierzchni
powierzchnię krawędzi należy
pokryć gorącym lepiszczem w ilości
ści 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby
krawędzie
dzie nie uległy zabrudzeniu. Ni
Niżej położona krawędź (z wyjątkiem
tkiem strefy zmiany przechyłki) powinna
pozostać nieuszczelniona.
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie kraw
krawędzi kolejnych warstw, jeżeli
eli warstwy
warst były ułożone jedna po
drugiej, a krawędzie
dzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli
Je
krawędź położona
żona wyżej
wy jest uszczelniana
warstwowo, to przylegającą powierzchnię
powierzchni odsadzki danej warstwy należy uszczelnićć na szeroko
szerokości co najmniej 10
cm.
padku nakładania warstwy na nawierzchnię
nawierzchni przeznaczoną do ruchu należy
ży odpowiednio ukształtować
ukształtowa
W wypadku
krawędź nakładanej warstwy, łączącej
ączącej ją
j z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej
ższej warstwy na wy
wyższą. W
tym celu należy:
szej warstwy na głębokości od 0 do grubości
ci nakładanej warstwy oraz na długości
długo równej co
– sfrezować klin niższej
najmniej 125 krotności grubości
ści nakładanej warstwy,
– przygotować podłożee zgodnie z pktem 5.4 i 5.7,
– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości.
grubo
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
6.2.1. Dokumenty i wyniki badańń materiałów
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien:
powinie
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające
dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
zgodno
deklarację zgodności, aprobatęę techniczną,
techniczn ew. badania materiałów
teriałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości
wła
ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
okre
przez
Inżyniera.
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości
wła
ci materiałów budowlanych należy
należ ponownie wykazać ich
przydatność do przewidywanego celu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań
bada Wykonawca przedstawia Inżynierowi
ynierowi do akceptacji.
6.2.2. Badanie typu
Przed przystąpieniem
pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In
Inżynierem,
ynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek
zanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN
PN
13108-20 [53]
załącznikami,
cznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej
poni
sytuacji
wymagających
cych powtórzenia badania typu należy
nale je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.
Badanie typu powinno zawierać:
zawiera
D..
informacje ogólne:
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno
– datę wydania,
– nazwę wytwórni produkującej
ącej mieszankę
mieszank mineralno –asfaltową,
– określenie
lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości,
wła
D..
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
bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21.
Tablica 21. Rodzaj i liczba badańń składników mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowej
Składnik
Kruszywo
(PN-EN 13043 [49])
Lepiszcze
(PN-EN 12591 [22], PNEN13924-2 [64],
PN-EN 14023 [65])
Wypełniacz
(PN-EN 13043 [49])
Dodatki
Granulat asfaltowy**)

Liczba badań

Właściwość
Wła
Uziarnienie
Gęstość
ść
Penetracja
lub
tem
temperatura mięknienia
mi
*)
Nawrót sprężysty
spr

Metoda badania
PN-EN 933-1 [5]
PN-EN 1097-6 [15]
PN-EN 1426 [19] lub
PN-EN 1427 [20]
PN-EN 13398 [57]

Uziarnienie
Gęstość
ść
Typ
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Penetracja odzyskanego
lepiszcza

PN-EN 933-10 [11]
PN-EN 1097-7 [16]

1
1

PN-EN 12697-2 [31]
PN-EN 12697-1 [29]
PN-EN 12697-3 [32] lub PNEN 12697-4 [33] oraz PN-EN
1426 [19]
PN-EN 12697-3 [32] lub PNEN 12697-4 [33] oraz PN-EN
1427 [20]
PN-EN 12697-5 [34]

1
1
1

Temperatura
graf lepiszcza

51róg51

1 na frakcję
1 na frakcję
1
1

1

gęstość
1
*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN
PN
14023 [65],
**) sprawdzane właściwości
ci powinny być
by odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym
dodatku stosuje się minimum wymaga
wymagań.
D..
informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
mineralno
– skład mieszaki podany jako wejściowy
wej ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyj
wyjściowy skład (w
wypadku walidacji produkcji),
– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22.
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Tablica 22. Rodzaj i liczba badańń mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowej
Właściwość

Metoda badania

Liczba badań

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)
zkowa)

PN-EN 12697-1[29]
PN-EN 12697-39 [45]

1

Uziarnienie (obowiązkowa)

PN-EN 12697-2 [31]

1

PN-EN 12697-8 [36]
Gęstość objętościowa wg PN-EN
12697-6 [35], metoda B, w stanie
nasyconym
52róg52
gra-niowo
suchym.
Gęstość wg PN-EN 12697-5 [34],
metoda A, w wodzie

1

PN-EN 12697-12 [38]

1

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

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

PN-EN 12697-22 [40],
mały aparat, metoda B,
w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze
PN-EN 12697-26 [42]
PN-EN 12697-24 [41], załącznik D

1
1
1

PN-EN 12697-43 [48]

1

PN-EN 12697-41 [46]

1

Badanie typu należyy przeprowadzi
przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20
20 [53] przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych
asfaltowych do obrotu i powinno być
by powtórzone w wypadku:
− upływu trzech lat,
− zmiany złoża kruszywa,
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN
PN EN 13043 [49], jednej z następujących
nast
właściwości:
kształtu, udziału ziaren częściowo
ęściowo przekruszonych, odporności
odporno ci na rozdrabnianie, odporności
odporno
na ścieranie lub
kanciastości
ci kruszywa drobnego,
− zmiany gęstości ziaren (średnia
rednia ważona)
wa
o więcej niż 0,05 Mg/m3,
− zmiany rodzaju lepiszcza,
− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.
Dopuszcza się zastosowanie podej
podejścia grupowego
owego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku,
gdy nastąpiła
piła zmiana składu mieszanki mineralnomineralno asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwoś
właściwości, to nie jest konieczne
badanie tej właściwości
ci 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
mineralno
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej
mineralno
powinny być
by wykonywane w
ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą
norm PN-EN 13108-21 [54].
Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:
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badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza i
dodatków),
– badanie składu i właściwości
ści mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
Częstotliwość oraz zakres bada
badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie
ie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy sąą wykonywane przez Wykonawcę
Wykonawc lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych
asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
mater
do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
poł czenia itp.) spełniają
spełniaj wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać
wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb
niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie.
e. Wyniki należy
należ zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień
uchybie w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy
nale niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy
nale przekazywać Inżynierowi na jego żądanie.
danie. Inżynier
Inż
może zdecydować o
dokonaniu odbioru na podstawie badań
bada Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier
ynier może
moż przeprowadzić badania
kontrolne według pktu 6.5.
Zakres badań Wykonawcy związany
zwi
z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
owej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
PN
12697-13
[39]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno
– wykaz ilości
ci materiałów lub grubości
grubo wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości
ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności
ści powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości
ci wykonania połączeń
poł
technologicznych.
6.5. Badania kontrolne Zamawiającego
Zamawiają
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera,
In
których celem jest sprawdzenie, czy jakość
jako materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień
uszczelnie itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia
poł
itp.) spełniają wymagania okre
określone w kontrakcie.
Wyniki tych badań są podstawąą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań
bada na miejscu budowy zajmuje się
si
Inżynier w obecności
ci Wykonawcy. Badania odbywają
odbywaj się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie
b
przy nich obecny. Wykonawca możee pobierać
pobiera i pakować próbki do
badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań
bada kontrolnych jest upoważniony
upoważ
tylko Zamawiający
lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający
Zamawiaj cy decyduje o wyborze takiej placó
placówki.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego
Zamawiaj
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej i wykonanej warstwy
jest następujący:
–
badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza i
dodatków).
Mieszanka mineralno-asfaltowa a):
–
uziarnienie,
–
zawartość lepiszcza,
–
temperatura 53róg53 graf odzyskanego lepiszcza,
–
gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
mineralno
–
pomiar temperatury powietrza
za podczas pobrania próby do badań,
bada
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno
–
ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.
mineralno
Wykonana warstwa:
–
wskaźnik zagęszczenia
–
grubość warstwy lub ilość zużytego
żytego materiału,
–
równość podłużna i poprzeczna,
rzeczna,
–
spadki poprzeczne,
–
zawartość wolnych przestrzeni,
–
złącza technologiczne,
–
szerokość warstwy,
–
rzędne wysokościowe,
–
ukształtowanie osi w planie,
–
ocena wizualna warstwy.
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a)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych
Właściwości
ci materiałów wsadowych należy
nale oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
asfaltowej.
Do oceny jakości
ci materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej,
mineralno asfaltowej, za zgodą
zgod nadzoru i
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań
bada wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz
Z kruszywa należyy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może
mo 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
spełnia wymagania podane w pkcie 2.3.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza należyy pobrać próbkę
próbk średnią składająca się z 3 próbek częściowych
ciowych po
p 2 kg. Z tego jedną
próbkę częściową należy poddaćć badaniom. Ponadto należy
nale
zbadać kolejną próbkę,
ę, jeżeli
je
wygląd zewnętrzny
(jednolitość,, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może
mo budzić obawy.
Asfalty powinny spełniaćć wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń
poł
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy
nale pobrać próbki średnie
rednie składające
składaj
się z 3 próbek
częściowych
ciowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy
nale pobrać i zbadać
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny
trzny wygląd
wygl (jednolitość,, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może
mo budzić obawy.
Materiały do uszczelniania połączeń
poł
powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno--asfaltowej
Właściwości materiałów
ałów należy
nale oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnomineralno
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo
Wyj
dopuszcza się
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
Do oceny jakości mieszanki
eszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
za zgodą nadzoru i Zamawiającego
Zamawiaj
mogą posłużyć
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakości
ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia
dnia się:
się rozrzut występujący
cy przy pobieraniu próbek, dokładność
dokładno metod badań oraz
odstępstwa uwarunkowane metodąą pracy.
Właściwości
ci materiałów budowlanych należy
nale określać dla każdej
dej warstwy technologicznej, a metody
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej,
poni
chyba żee ST lub dokumentacja projektowa podaj
podają
inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie każdej
dej próbki pobranej z luźnej
lu
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej nie może
mo odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem
dnieniem dopuszcz
dopuszczalnych
alnych odchyłek podanych w tablicy 23, w zależności
zale
od liczby wyników
badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań
bada nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych.
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Tablica 23.

Dopuszczalne odchyłki dotyczące
dotycz
pojedynczego wyniku badania i średniej
redniej arytmetycznej
arytmety
wyników
badań zawartości
ści 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
ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
nie może
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej
odbiegać od wartości
ci projektowanej, z uwzględnieniem
uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zale
zależności od liczby
wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 24). Do wyników badań nie zalicza się
si badań kontrolnych
dodatkowych.
Tablica 24. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej
redniej arytmetycznej wyników badań
bada
zawartości
ci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki

1

2

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

≥20
Mieszanki
±0,6
±0,55
±0,50
±0,40
±0,35
±0,30
gruboziarniste
Mieszanki
±0,5
±0,45
±0,40
±0,40
±0,35
±0,30
drobnoziarniste
b) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród
spo
wyników badań wziętych do obliczenia
średniej
redniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa
wi ksza od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej
dotycz
średniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania
6.5.2.3. Temperatura 55róg55 graf lepiszcza
Temperatura 55róg55 graf lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej
asfaltowej nie powinna przekroczyć
przekroczy wartości
ci dopuszczalnych podanych w tablicy 25.
Tablica 25.

Najwyższa
sza temperatura 55róg55 graf wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego
Rodzaj lepiszcza
50/70
35/50
PMB-25/55-60
PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

Najwyższa temperatura mięknienia °C
63
66
78
Wg wskazań producenta
Wg wskazań producenta
Wg wskazań producenta

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo
tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie mo
może wykroczyćć poza wartości
warto podane w pkcie
2.10 o więcej niż 1,5% (v/v).
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6.5.3. Warunki
arunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Temperatura powietrza powinna być
by mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być
by mniejsza niż
podano w tablicy 20.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej
znajduj
się w zasobniku rozściełacza
roz
i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo należyy sprawdzać
sprawdza temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza
ciełacza w przypadku dłuższego
dłu
postoju spowodowanego przerwąą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej z wytwórni. Jeżeli
Je
temperatura za
stołem po zakończeniu postoju będzie
ędzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia,
zagęszczenia, to nale
należy wykonać
zakończenie działki roboczej i rozpocząć
rozpocz proces układania jak dla nowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PNPN
EN 12697-13 [39].
Sprawdzeniu podlega wygląd
wygl
mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika
rozściełacza
ciełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem
dnieniem uziarnienia, jednorodności
jednorodno
mieszanki,
prawidłowości
ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.
6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia
szczenia i zawartość
zawarto wolnych przestrzeni
Zagęszczenie
enie wykonanej warstwy wyrażone
wyra
wskaźnikiem zagęszczenia
szczenia oraz zawartością
zawarto
wolnych
przestrzeni nie możee przekroczyć wartości
warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 26. Dotyczy to ka
każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
właś
Określenie gęstości objętościo
ętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-66 [35].
Tablica 26. Właściwości
ci warstwy AC
Warstwa

Wiążąca

Typ i wymiar mieszanki

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

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

AC 11 W, KR1-KR2
KR1

≥ 98

2,0÷6,0

AC 16 W, KR1-KR2
KR1

≥ 98

2,0÷6,0

AC 16 W, KR3-KR7
KR3

≥ 98

3,0÷7,0

AC 22 W, KR3-KR7
KR3

≥ 98

3,0÷7,0

Wskaźnik zagęszczenia
szczenia i zawarto
zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej
ka
warstwy i na każde
rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może
mo zostać zwiększona (np.
moż
nawierzchnie 56róg
róg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).
6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość
ść zużytego
zu
materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN
PN-EN 12697-36
36 [44] oraz ilość wbudowanego materiału
na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą
mog odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 27.
W wypadku określania
lania ilości
iloś materiału na powierzchnię i średniej wartości
ści grubości
grubo
warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier
In
ma prawo sprawdzaćć odcinki częściowe.
cz
Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną
jedn dzienną działkę roboczą.. Do odcinka częściowego
cz
obowiązują te
same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje si
się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
oznacze
grubości
ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz
częściowym.
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Tablica 27. Dopuszczalne odchyłki grubości
grubo warstwy oraz ilości materiału na określonej
lonej powierzchni, [%]
Warstwa asfaltowa AC a)

Warunki oceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości
gruboś oraz ilości
D..
– dużyy odcinek budowy, powierzchnia większa
wi
niż
6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami,
ężnikami, powierzchnia wi
większa niż
1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
ści
a)

≤ 10

≤ 10
≤ 15

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

6.5.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy
nale badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być
by zgodne z dokumentacją projektową,, z tolerancją
± 0,5%.
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości
ci podłużnej
podłuż
warstwy wiążącej
cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz
placów i parkingów należyy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu
yciu łaty i klina z wykorzystaniem
dróg grafu (w miejscach niedostępnych
ępnych dla 57róg57 grafu pomiar ciągły z użyciem
yciem łaty 4-metrowej
4
i klina). Zasady
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości
warto
odchyleń równości podłużnej
żnej warstwy określono
okre
w
rozporządzeniu
dzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi i ich usytuowanie [74].
Do oceny równości
ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy
nale
stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną
równowa
użyciu łaty o długości
ci 2 m i klina, umo
umożliwiającą
wyznaczenie odchylenia równości
ści w przekroju poprzecznym
poprz
pasa ruchu/elementu drogi.
W miejscach niedostępnych
pnych dla profilografu pomiar równości
równo ci poprzecznej warstw nawierzchni nale
należy
wykonać z użyciem
yciem łaty i klina. Długość
Długo łaty w pomiarze równości
ci poprzecznej powinien wynosić
wynosi 2 m. Pomiar
powinien być wykonany
any nie rzadziej niż
ni co 5 m.
Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości
warto dopuszczalne odchyleń równości
ści poprzecznej przy odbiorze
warstwy określono w rozporządzeniu
ądzeniu
dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie [74].
6.5.4.5. Złącza technologiczne
Złącza podłużne
ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być
by równe i związane,
zwi
wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające
Przylegaj
warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka
każdej
dej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość
szeroko warstwy wiążącej
wi
powinna być
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę
odsadzk dla warstwy ścieralnej.
cieralnej. W przypadku wyprofilowanej uko
ukośnej
krawędzi szerokość należy mierzyćć w środku linii skosu.
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe,
ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej
podłużnej i krawędziach,
kraw
powinny
być zgodne z dokumentacją projektową,
projektow z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarów nie może
że przekracza
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
trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być
by jednorodny, bez sp
spękań, deformacji,
plam i wykruszeń.
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6.6. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań
bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier
ynier i Wykonawca decydują
decyduj wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyzn
wyznaczeniu odcinków
częściowych
ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli
Je
odcinek częściowy przyporządkowany
dkowany do bada
badań kontrolnych nie
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
by mniejszy niż
ni 20% ocenianego
odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane
dniane są
s wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
ciowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych za
zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.7. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe sąą powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości
ze strony Inżyniera
yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada
badań).
Badania arbitrażowe
owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne
niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych
owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
niekorzy
przemawia wynik badania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego dla warstwy
wiążącej
cej (AC) i t (tona) dla wykonanej warstwy wyrównawczej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D
.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, ST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 lub 1 t warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe
iarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoża,
podłoż
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą
ta
asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
kraw
rozłożenie i zagęszczenie
szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi
dzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań
bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
towarzysz
Cena wykonania robót określonych
okreś
niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które sąą potrzebne do wykonania robót podstawo
podstawowych,
wych, ale nie są
s przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące,
ce, które są niezbędne
niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-00.00.00
1a. D-04.03.01a

Wymagania ogólne
Poł
Połączenie
międzywarstwowe
dzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją
emulsj asfaltową

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN
PN
związane
zane z badaniami materiałów występujących
występuj
w niniejszej ST)
2.
3.
4.

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

5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-4

14.

PN-EN 1097-5

15.

PN-EN 1097-6

16.

PN-EN 1097-7

17.

PN-EN 1367-1

18.

PN-EN 1367-3

19.
20.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

21.
22.
23.
24.

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

25.
26.

PN-EN 12595
PN-EN 12596

27.

PN-EN 12606-1

28.

PN-EN 12607-1

29.

PN-EN 12607-3

Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości
wła
ci kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
petrog
Badania geometrycznych właściwości
wła
kruszyw – Część 1: Oznaczanie
składu ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości
wła
kruszyw – Część 3: Oznaczanie
kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości
wła
kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości
wła
ci kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości
zawarto ziarn o powierzchniach
zchniach powstałych w wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości
wła
kruszyw – Część 6: Ocena
wła
właściwości
powierzchni – Wskaźnik
nik przepływu kruszyw
Badania geometrycznych właściwości
wła
kruszyw – Część 9: Ocena
zawarto drobnych cząstek – Badania błękitem
zawartości
kitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości
wła
kruszyw – Część
Cz
10: Ocena
zawarto drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie
zawartości
w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
wła
ści kruszyw – Metody
oznaczania odporności
odporno na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
wła
ci kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczoneg
zag szczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
wła
ci kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości
zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
wła
ci kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości
g
ziarn i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
wła
ci kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości
g
wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania właściwości
wła
cieplnych i odporności
ci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
mrozoodporno
Badania właściwości
wła
cieplnych i odporności
ci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą
metod gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
igł
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia
mi
–
Metoda Pierścień
Pier
i Kula
Badania chemicznych właściwości
wła
kruszyw – Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
rozpuszczalno
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
łamliwo
Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości
ci kinematycznej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości
lepkoś dynamicznej
metod próżniowej kapilary
metodą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości
ści parafiny – Część
1: Metoda destylacji
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności
odpornoś na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności
odpornoś na twardnienie
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30.

PN-EN 12697-1

31.

PN-EN 12697-2

32.

PN-EN 12697-3

33.

PN-EN 12697-4

34.

PN-EN 12697-5

35.

PN-EN 12697-6

36.

PN-EN 12697-8

37.

PN-EN 12697-11

38.

PN-EN 12697-12

39.

PN-EN 12697-13

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 12697-42

48.

PN-EN 12697-43

49.

PN-EN 13043

50.

PN-EN 13108-1

51.

PN-EN 13108-4

52.

PN-EN 13108-8

53.

PN-EN 13108-20

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda
oda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka
obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do
destylacji frakcyjnej
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 5: Oznaczanie gęstości
ści
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
– Część 6: Oznaczanie gęstoś
ęstości objętościowej
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
mineralno
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
– Część 8: Oznaczanie zawartości
zawarto
wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
– Część 11: Oznaczanie powinowactwa
pomi
pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
– Część 12: Określanie
lanie wrażliwości
wra
próbek
asfaltowych na wodę
wod
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco
gor
– Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
– Część 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 24: Odporność na zmęczenie
ęczenie
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 26: Sztywność
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
– Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
– Część 36: Oznaczanie grubości
grubo
nawierzchni
asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 39: Oznaczanie zawartości
zawarto
lepiszcza
metod spalania
metodą
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco
gor
- Część 41: Odporność na płyny zapobiegające
zapobiegaj
oblodzeniu
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 42: Zawartość
ść części
cz
obcych w
destrukcie asfaltowym
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Metody badań mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych na gorąco
gor
- Część 43: Odporność na paliwo
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych
innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Wymagania – Część 1: Beton
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Wymagania - Część 4: Mieszanka
HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
– Wymagania – Część 20: Badanie
typu
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54.
55.

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

56.

PN-EN 13179-2

57.

PN-EN 13398

58.

PN-EN 13399

59.

PN-EN 13587

60.

PN-EN 13588

61.

PN-EN 13589

62.
63.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

64.

PN-EN 13924-2

64a.

65.
65a.

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:2014-07
PN-EN 14023

66.

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

67.

PN-EN 14188-2

68.

PN-EN 22592

69.

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe
mineralno
- Wymagania - Część 21: Zakładowa
kontrola produkcji
Badania kruszyw wypełniających
wypełniaj cych stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia
cienia delta i kuli
Badania kruszyw wypełniających
wypełniaj cych stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego
spr
asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności
stabilno
podczas
magazynowania asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości
ciwości mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metodą
metod rozciągania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodą
metod testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
asf
– Oznaczanie siły rozciągania
rozci
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 klasyfikacji asfaltów drogowych
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów
asfal
drogowych
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do
Polskiej Normy
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gorąco
gor
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Pomiar metodą
metod otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego
otwar
tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

70.
71.
72.

WT-11 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
utrwale na
drogach krajowych. Zarządzenie
ądzenie
dzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25
września 2014 r.
WT-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
mineralno
Zarządzenie
dzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik
Załącznik do Zarz
Zarządzenia nr 31
Generalnegoo Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

73.
74.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz.
1367 z późniejszymi
niejszymi zmianami)
Rozporządzenie
dzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z
późniejszymi zmianami)
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D-05.03.17

REMONT CZĄSTKOWY
CZĄ
NAWIERZCHNI
IERZCHNI BITUMICZNYCH
BITUMICZNYC

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są
s wymagania techniczne dotyczące
ce wykonania i odbioru remontu
cząstkowego
stkowego nawierzchni bitumicznych masą
mas na zimno w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej
(odcinek od ul. Zesłańców Polskich
kich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robot zwi
związanych z wykonaniem
i odbiorem remontu cząstkowego
stkowego nawierzchni bitumicznych mieszanką
mieszank na zimno.
1.4. Podstawowe określenia
1.4.1.
Remont cząstkowy
stkowy nawierzchni
nawi
- zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco,
bie
związanychz usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu
stwu ruchu, jak również
równie zabiegi
obejmującemałe
cemałe powierzchnie, hamuj
hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
ń.
1.4.2. Ubytekwykruszenie materiału mineralno-bitumicznego
mineralno
na głębokość
ść nie większą
wi
niż grubość
warstwyścieralnej.
1.4.3.
Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego
mineralno
na głębokość
bokość większą niż grubość
warstwyścieralnej.
1.4.4.
4. Konfeekcjonowana mieszanka
mieszank
mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego
drob
kruszywa
(od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionową
anionow lub kationową emulsją
asfaltowąmodyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20
30kilogramowych pojemnikach ( hobokach - wiadrach z pokrywą lub szczelnych workach z
tworzywasyntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa
asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka
ieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybkoodparowującymrozpuszczalnikiem.
szybkoodparowuj
SłuŜyy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych
cieralnych nawierzchnibitumicznych. Dostarczana
jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.
1.4.5.
Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
ce robot podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D
D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych
cz stkowych remontów nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzeń
uszkodze nawierzchni i materiały użyte
yte do tego celu powinny być
by dostosowane do
rodzaju i wielkości
ci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Głębokie
bokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi
kraw
jezdni
(obłamania) należy naprawiać:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi
sfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,
gor
- mieszankami mineralno-asfaltowymi
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,
- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym
utrwaleniu),
- przy użyciu
ciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają
wrzucaj pod ciśnieniem
nieniem mieszankę
mieszank grysu i emulsji
asfaltowej bezpośrednio
rednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:
62

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-05.00.00 „ NAWIERZCHNIE”

- mieszankami mineralno-asfaltowymi
asfaltowymi typu „slurryseal” wg ST D-05.03.19
05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu
slurryseal)”, a takżee mieszankami szybkowiążącymi,
szybkowi

- mieszankami mineralno-asfaltowymi
asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych
cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami
kami mineralno-emulsyjnymi
mineralno emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach),
- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
- przy użyciu
yciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przej
przejścia
cia spryskują nawierzchnię emulsją,
rozsypują grysy i wciskają je w emulsję.
emulsj
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco
gor
2.3.1. Beton asfaltowy
Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05
D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieć
mie
uziarnienie dostosowane do głęboko
ębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych
źnych cząstek
cz
nawierzchni i
zanieczyszczeń obcych), przy czym największe
najwi
ziarna w mieszance
zance betonu asfaltowego powinny się
si mieścić w
przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości
bokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych
gł bszych uszkodzeniach nale
należy zastosować
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
właściwościach fizyko-mechanicznych,
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.
2.3.2. Asfalt lany
Asfalt lany powinien być wytwarzany i wbudowywany wg ST D-05.03.07
D 05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu
lanego”.
Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być
by tak dobrane, aby:
a) wymiar największego
kszego ziarna w mieszance nie był większy
wi
od 1/3 głębokości
ci wypełnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),
b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki mieściła
mie
się
w granicznych
ych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000
PN
[2].
Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywać
wykazywa następujące
ące wła
właściwości:
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm2 w temperaturze
40oC, po 30 minutach, mm, nie więcej
wi
niż
5
b) przyrost penetracji po następnych
pnych 30 min., mm,
nie więcej niż
0,6
c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy
równomierne.
2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe wbudowywane „na zimno”
2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe o długim okresie składowania
składo
(workowane)
Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń
uszkodze (ubytków) nawierzchni bitumicznych mog
mogą być stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę
aprobat techniczną,
wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Zastosowanie
osowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie można
mo
użyć mieszanek mineralno
mineralno-bitumicznych
„na gorąco”.
2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne
emulsyjne szybkowiążące
szybkowi
Szybkowiążąca
ca mieszanka mineralno-emulsyjna
mineralno emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” wytwarzana jest
z dwóch składników:
- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym
ci
od 0 do 4 mm, od
0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniającymi,
uszlachetniaj
uszlachetniają
- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.
emulsyjną należy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z
Mieszankę mineralno-emulsyjn
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji
konsy
ciekłej
zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnię
nawierzchni w ciągu
gu kilku minut od momentu wytworzenia.
Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie mo
może być większa
ksza od czterokrotnego wymiaru największego
najwi
ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można
mo
ułożyć warstwą do 2 cm). Do napraw mo
można stosować
tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę
aprobat technicznąą wydaną
wydan przez uprawnioną
jednostkę
i spełniają zawarte w niej wymagania.
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2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne
emulsyjne (typu „slurryseal”)
„
Przy większych
kszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mo
można
na stosowa
stosować mieszanki mineralnoemulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg ST D-05.03.19
D 05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu „slurryseal”).
2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne
mineralno
Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych
cieralnych mog
mogą być stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne,
mineralno emulsyjne, dostarczane przez producentów w szczelnych pojemnikach (10,
20 lub 30 kg). Można stosowaćć tylko konfekcjonowane mieszanki
mies
mineralno-emulsyjne
emulsyjne posiadające
posiadaj
aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania.
2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe do wypełniania porów
Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe do wypełniania porów składają
składaj się z drobnoziarnistego
drobn
piasku o
uziarnieniu ciągłym
głym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem
rodkiem adhezyjnym. Mieszanki te
zaleca się stosować do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w
warstwach ścieralnychh nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów oddziałowuje regenerująco
regeneruj
na zestarzały asfalt, w związku
zku z czym zastosowanie jej jest szczególnie korzystne dla starych warstw ścieralnych.
Można stosować tylko mieszanki, które posiadają
posiadaj aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
uprawnion jednostkę i
spełniają zawarte w niej wymagania.
2.5. Kruszywo
Do remontu cząstkowego
stkowego nawierzchni bitumicznych należy
nale stosować grysy odpowiadające
odpowiadaj
wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].
2.6. Lepiszcze
stkowego nawierzchni bitumicznych należy
nale
stosować kationowe emulsje asfaltowe
Do remontu cząstkowego
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50,
K1
K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające
ące wymaganiom podanym w
EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym
stkowym nawierzchni obciążonych
obci
ruchem większym od średniego
ś
należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65
K1
MP, K1-70
70 MP wg EmA-99
EmA
[3].
Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające
posiadaj
aprobatę techniczną,
ą, wydaną
wydan przez uprawnioną
jednostkę.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
napraw
W zależności
ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazać
wykaza się możliwościąą korzystania ze sprzętu
sprz
do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi,
tn cymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działaj
działające urządzenia,
do przycięcia krawędzi
dzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych kształtów (możliwie
(mo
zbliżonych do prostokątów),
- sprężarki o wydajności
ci od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu
nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi
wiruj cymi dyskami z drutów stal
stalowych. Średnica dysków
wirujących
cych (z drutów stalowych) z prędkością
pr
3000 obr./min nie powinna by
być mniejsza od 200 mm.
Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć
p
oraz krawędzi przyciętych
tych warstw przed dalszymi pracami,
np. przyklejeniem
iem do nich samoprzylepnych taśm
ta kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń)
zanieczyszcze zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.
3.3. Sprzętt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych
mineralno
„na gorąco”
co” lub „na zimno”
Przy typowym dla remontów cząstkowych
cz
zakresie robót dopuszcza się ręczne
ęczne rozkładanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy użyciu
życiu łopat, listwowych ściągaczek (użycie
ycie grabi wykluczone) i listew profilowych.
Do zagęszczenia rozłożonych
onych mieszanek należy
nale użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek
zag
płytowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno
„na gorąco”
Mieszankę betonu asfaltowego nale
należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D
D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy
nale transportować gorącą mieszankę
mieszank mineralno-asfaltową w
pojemnikach izolowanych cieplnie.
4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno
„na zimno”
Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowe „na zimno” powinny być
by transportowane zgodnie z ST D-05.03.06
D
„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno
wytwarzanych
ych i wbudowywanych „na zimno”.
4.4. Transport kruszywa
Kruszywo powinno byćć transportowane i składowane zgodnie z ST D-05.03.08
D 05.03.08 ÷ 05.03.10 „Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.
4.5. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99
EmA
[3].
4.6. Transport asfaltu lanego
Asfalt lany powinien byćć transportowany zgodnie z ST D-05.03.07
D 05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”.
4.7. Transport innych materiałów
Pozostałe materiały powinny być
by transportowane zgodniee z zaleceniami producentów tych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Po ustaleniu zakresu uszkodzeń
uszkodze i prawdopodobnych
rawdopodobnych przyczyn ich powstania należy
nale
ustalić sposób
naprawy, korzystającc np. z tablicy 1.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi
krawędzi nawierzchni) do naprawy
należy wykonać bardzo starannie przez:
- pionowe obcięcie (najlepiej
ajlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi
kraw dzi uszkodzenia na głębokość
gł
umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadaj
nadającc uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,
prostok
- usunięcie luźnych
nych okruchów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając
ąc uszkodzone
usz
miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi
kraw
uszkodzonego miejsca z luźnych
nych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu.
5.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć
pę
nawierzchni
Pojedyncze pęknięcie
cie i otwarte spoiny robocze należy
nale przygotować do wypełnienia i wypełni
wypełnić zgodnie
z ST D-05.03.15
05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych
podłu
i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.
5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi
kraw dzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
mineralno
„na gorąco” lub „na zimno”
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy
nale spryskać dno i
boki naprawianego miejsca szybkorozpadową
szybkorozpadow kationową emulsją asfaltową w ilości
ci 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do
naprawy mieszanek mineralno-asfalto
asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno
„na gorąco” - zamiast spryskania bocznych ścianek
cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie można
mo
przykleić
samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe
asfaltowe (p. 2.8).
Mieszankę mineralno-asfaltow
asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew
profilowych. W żadnym
adnym wypadku nie należy
nale
zrzucać mieszanki ze środka
rodka transportu bezpośrednio
bezpo
do
przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie
nast
je rozgarniać. Mieszanka powinna byćć jednakowo
jedn
spulchniona na
całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona
uło ona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu
zag
naprawiona
powierzchnia była równa z powierzchnią
powierzchni sąsiadujących części nawierzchni. Różnice
nice w poziomie naprawionego
miejsca i istniejącej nawierzchni
rzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością
pr
powyżej
ej 60 km/h, nie powinny by
być większe
od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy
należ zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.
Przy naprawie obłamanych krawędzi
kraw
nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla
zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe
ędzywarstwowe związanie.
zwi
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Jeżeli wybój nastąpił
pił wokół pęknięcia
p
poprzecznego lub podłużnego,
nego, to po jego naprawieniu należy
nale
niezwłocznie wyfrezować nad pęknię
ęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości
ci 12 mm i głębokości
gł
25 mm, a
następnie wypełnić ją zalewą asfaltow
asfaltową, zgodnie z ST D-05.03.15
05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych
podłu
i
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać
uzyska aprobaty techniczne na materiały oraz
wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót
robót i przedstawić
przedstawi je Inżynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań
spę
nawierzchni
W czasie uszczelniania spękań
spę
nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi
prowadzić badania
zgodnie z ST D-05.03.15
05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych
nych i poprzecznych sp
spękań nawierzchni
bitumicznych”.
6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno

-

-

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń
uszkodze należy kontrolować:
przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek,
mieszanek, którymi będzie
bę
wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,
skład wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z ST D-05.03.05
D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
- asfaltu lanego, zgodnie z ST D-05.03.07
D
„Nawierzchnia z asfaltu lanego”,
- mineralno-asfaltowych
asfaltowych „na zimno”, zgodnie z ST D-05.03.06
D 05.03.06 „Nawierzchnia z mieszanek mineralnomineralno
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”,
- mieszanek mineralno-emulsyjnych,
emulsyjnych, w zależności
zale
ci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej
jedno badanie na każde
de rozpoczęte
rozpocz te 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na każde
ka
30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na każde
ka de 50 000 kg przy uziarnieniu od
0 do 5 mm i na każde
de 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i il
ilość lepiszcza),
- mieszanek mineralno-asfaltowych
asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków zaprawy
(porów) - na każde
de rozpoczęte
rozpocz te 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki (uziarnienie i
ilość lepiszcza),
ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,
równość naprawianych fragmentów - każdy fragment
Różnice między
dzy naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi
cymi powierzchniami, nie powinny być
by większe od 4
mm dla dróg o prędkości
ści ruchu powy
powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkoś
ędkości poniżej 60 km/h,
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej
wypełniaj
po zagęszczeniu
szczeniu powinien by
być zgodny ze spadkiem
istniejącej
cej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być
by wykonana ponad krawędź
ędź otaczającej nawierzchni o
2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą
wypełniaj
wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej „na zimno” (o długim
okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są
s mniej podatne na dog
dogęszczenie poziom
warstwy wypełniającej
cej ubytek powinien być
by wyższy od otaczającej
cej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni;
zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłużnych
podłu
jednostką obmiaru jest m (metr).
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
projektow SST i wymaganiami
Inżyniera, jeśli
li wszystkie pomiary i badania
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu
Odbiorowi robót zanikających
ących i ulegających
ulegaj
zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie
(obci
krawędzi, oczyszczenie
enie dna i krawędzi,
kraw
usunięcie
wody),

- ew. spryskanie dna i boków emulsją
emulsj asfaltową,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Podstawą płatności
ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc
Wykonawcą za jednostke obmiarową
obmiarow ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie
b
uwzględnia
ędniać wszystkie czynności ,
wymagania i badania składające
ce się na jej wykonanie , okre
określone dla tej roboty w SST.
Cena jednostkowa robót obejmuje:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzysz
towarzyszącymi kosztami
- wartość zuzytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy ,
- wartość pracy sprzętu
tu wraz z towarzysz
towarzyszącymi kosztami ,
- koszty pośrednie
nie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi
obowią
przepisami ,
Do cen jednostkowych nie należy
ży wlicza
wliczać podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego
cz stkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań
sp
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót(łącznie
cznie z projektem organizacji ruchu na czas robót),
- wywóz odpadów,
- dostarczenie materiałów i sprzętu
ętu na budowę,
budow
- wykonanie naprawy zgodnie SST,
- posmarowanie krawędzi emulsjąą asfaltową
-wypełnienie ubytków mieszankąmineralno
mineralno-bitumiczną
- zawałowanie
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzętu
tu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-11112:1996

2.

PN-S-96025:2000

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.
EmA 99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM,
Warszawa, 1999.
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D-05.03.23

NAWIERZCHNIA
WIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych
zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót zwią
związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa
owa stosowana jest do układania nawierzchni:
− dróg i ulic lokalnego znaczenia,
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
gara
− chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana
wytwa
z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych
poł
ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami
norm
i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania
gania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania
gania dotyczące
dotyczą materiałów, ich pozyskiwania
iwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
D
„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.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być
by zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być
by równa i szorstka, a krawędzie
dzie kostek równe i proste, wkl
wklęśnięcia
nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości
ci > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
−
−
−
−
−

W kraju produkowane sąą kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
grubo
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie
nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
wynosz
na długości ± 3 mm,
na szerokości ± 3 mm,
na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
klinkierowy, grafitowy i brązowy.
br
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2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie
ciskanie po 28 dniach (średnio
(
z 6-ciu
ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa
sza wytrzymałość
wytrzymało pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż
ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiada
odpowiadać wymaganiom normy PN--B-06250 [2] i wynosić nie
więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-BPN
06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania
zamra
i odmrażania
ania próbek jest wystarczająca,
wystarczaj
jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie
iskanie w stosunku do wytrzymałości
wytrzymało ci próbek nie zamra
zamrażanych nie jest większe
niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona
okre
na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
04111 [1] powinna wynosić
wynosi nie
więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy
nale stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni
niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
odpowiadać wymaganiom PN
PN-B-19701
[4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające
odpowiadaj
wymaganiom PN-B-06712
06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być
by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych
onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości
ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B
B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się
si dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniająą gotowym wyrobom wi
większą wytrzymałość,, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić
zapewni kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
by
barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzętt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje
wykonuj się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże,
że, a kostki brukowe mają
maj jednolity kształt i kolor, można
moż stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie
dzenie składa się
si z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego
słu
do
przenoszenia z palety warstwy kostek
stek na miejsce ich ułożenia.
uło
Urządzenie
dzenie to, po skończonym układaniu kostek,
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia
szczenia nawierzchni stosuje się
si wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można
mo
stosować mechaniczne urządzenie
dzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są
s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości
ci betonu min. 0,7 R, kostki przewożone
przewo
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
urz
pakuje je w folię
i spina taśmą stalową,, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można
na również
równie przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie
enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może
mo e stanowić
stanowi grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli
eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną
przeznaczon dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
mo na wykonywać bezpośrednio na podłożu
z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża
podło powinien być jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłożee gruntowe pod nawierzchnię
nawierzchni powinno być przygotowane zgodnie
odnie z wymogami określonymi
okre
w ST
D-04.01.01
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
zag
podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie
uło enie nawierzchni z kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
projektow
Podbudowę, w zależności
ści od przeznaczenia, obciążenia
obci enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych,
gruntowo
może
stanowić:
− grunt ulepszony pospółką,, odpadami kamiennymi, żużlem
lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa
wirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej
ślonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna byćć przyg
przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi
ślonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można
mo na stosować
stosowa krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04
03/04 [6] lub inne
in
typy krawężników
ników zgodne z dokumentacją
dokumentacj projektową lub
zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należyy stosowa
stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu
ęszczeniu powinna zawierać
zawiera się w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona
ęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność
ść kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe
możliwe jest uło
ułożenie dowolnego
wzoru - wcześniej
niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In
Inżyniera.
żyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu
podło u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
mi
kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkęę nale
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
owanej niwelety nawierzchni, gdyż
gdy w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
zag
Po ułożeniu
eniu kostki, szczeliny należy
nale wypełnić piaskiem, a następnie
pnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych
cznych lub mechanicznych i przystąpić
przys
do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej
onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się
si wibratory płytowe z osłoną
osłon z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
nale prowadzić od krawędzi
należ
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocze
jednocześnie
nie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania
szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
u ywać walca.
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Po ubiciu nawierzchni należy
nale uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
nawierzchni Nawierzchnia z
wypełnieniem
łnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji
piel
- może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
ontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi
sprawdzić,, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
Niezależnie
nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bie
bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się,
ę, aby do badania wytrzymałości
wytrzymało na ściskanie pobieraćć 6 próbek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem
ąpieniem do robót Wykonawca sprawdza
sprawdza wyrób w zakresie wymagań
wymaga podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi
In
do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłożaa i podbudowy
Sprawdzenie podłożaa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności
zgodno ci z dokumentacją
doku
projektową i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości
grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
podłu
polega na
stwierdzeniu zgodności
ci z dokumentacją
dokumentacj projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości
prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności
ci wykonania z dokumentacją
dokumentacj projektową oraz wymaganiami
maganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
ci ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości
− sprawdzenie prawidłowości
ci wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseńń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne
ne nawierzchni mierzone łatą
łat lub planografem zgodnie z normą
norm BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być
by zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi
dnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi
rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza
przekraczać
± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie mo
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
ęcej niż
ni ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości
grubo ci podsypki nie powinny przekraczać
przekracza ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna być dostosowana
tosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się,, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
ynier.

71

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-05.00.00 „ NAWIERZCHNIE”
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, SST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu
−
−
−
−

Odbiorowi robót zanikających
ących i ulegających
ulegaj
zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
kraw
Zasady ich odbioru są określone
okreś
w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
podbud
− przygotowanie podłożaa (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3.
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
towarzysz
Cena wykonania robót określonych
reślonych niniejszą
niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są
s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
s przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące,
ce, które ssą niezbędne
dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-04111

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

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

1

2

3

4

Oznakowanie białe

x
y

0,355
0,355

0,305
0,305

0,285
0,325

0,335
0,375

Oznakowanie żółte
ółte klasa Y1

x
y

0,443
0,399

0,545
0,455

0,465
0,535

0,389
0,431

Oznakowanie żółte
ółte klasa Y2

x
y
x
y

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

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

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

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

x
y

0,078
0,171

0,200
0,255

0,240
0,210

0,137
0,038

Oznakowanie czerwone
Oznakowanie niebieskie

Rys. 1. Współrzędne
dne chromatyczności
chromatycznoś x,y dla barwy białej oznakowania
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Rys.2. Współrzędne
dne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania
520
530

0.8
540

510

550

0.7

560

0.6
570
500

0.5

580

Zielona

Żółta
590

y
0.4

600
610

Czerwona

Biała

0.3

490

620

630
640
650
660

od 690 do 780

0.2
Niebieska
480

0.1

470
460
450

od 380 do 410

440

0

430

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

x

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

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

Częstotliwość
pomiarów, co najmniej

Minimalna ilość
ilo
pomiarów

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

3-6
11
11
11
> 11

Wartość wskaźnika
nika szorstkości
szorstkoś zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonując
ącc oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące
nast
badania:
− sprawdzenie oznakowania opakowań,
opakowa
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych
in
elementów mocujących,
cych, zgodnie z zaleceniami SST,
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletno
kompletności i braku wad,
− temperatury powietrza i nawierzchni,
− pomiaru czasu oddania do ruchu,
− wizualną ocenę liniowości
ci i kierunkowości
kierunkowo przyklejenia elementów,
− równomierności
ci przyklejenia elementów na całej długości
długo linii,
− zgodności
ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektową
projektow i załącznikiem
cznikiem nr 2 do rozporządzenia
rozporz
Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
Protokół z przeprowadzonych badań
bada wraz z próbkami
bkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej
okre
w
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości
ści dotyczących
dotycz cych wykonania oznakowania poziomego Inżynier
In
może zlecić
wykonanie badań widzialności
ci w nocy, na próbkach zdjętych
zd tych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na
zgodność z wymaganiami podanymi
w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod
określonych w
PN-EN
EN 1463-1
1463 [5] lub w Warunkach technicznych POD--97 [9] lub POD-2006 (po
wydaniu) [10]. Jeśli
li wyniki tych badań
bada wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt bada
badań ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie
zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o pr
prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu
nat
ruchu >
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę
dob na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie
zestaw
dla oznakowań na
pozostałych drogach.
Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań
wymaga dla materiałów
Lp.
1

2

3

Wła
Właściwość

Jednostka

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

14

Wymagania

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

≤ 25
≤8

% (m/m)

0

%

≥ 1,5
20

miesiące

≥6

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-07.00.00
.00.00 „ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
STWA RUCHU”
RUCHU
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań
wymaga dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o
prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu
nat eniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę
dob na pas
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wła
Właściwość
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu
ci
14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
− białej
− żółtej
ółtej tymczasowej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego w okresie od 1 do 6
miesięcy
cy po wykonaniu, barwy:
− białej
− żółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca
miesi
po wykonaniu
barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakooznako
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakooznako
wania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy białej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- białej na nawierzchni betonowej
- żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania nowego w ciągu
ci
od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania eksploatowanego w ciągu
ci
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Szorstkość oznakowania eksploatowanego

Jednostka

Wymagania

Klasa

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

≥ 250
≥ 150

R4/5
R3

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

≥ 200
≥ 100

R4
R2

mcd m-2 lx-1

≥ 150

R3

mcd m-2 lx-1

≥ 50

RW3

mcd m-2 lx-1

≥ 35

RW2

-

≥ 0,40
≥ 0,50
≥ 0,30

B3
B4
B2

-

≥ 0,30
≥ 0,40
≥ 0,20

B2
B3
B1

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

≥ 130
≥ 160
≥ 100

Q3
Q4
Q2

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

≥ 100
≥ 130
≥ 80

Q2
Q3
Q1

wskaźnik
SRT

≥ 45

S1

≥6

-

≤1
≤2

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wła
Właściwość
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu
ci
14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
− białej,
ółtej tymczasowej
− żółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy
miesi
po wykonaniu, barwy:
− białej,
− żółtej
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca
miesi
po wykonaniu
barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakooznako
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy białej
Współczynnik
odblasku
RL
dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakooznako
wania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy białej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej,
− białej na nawierzchni betonowej,
− żółtej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- białej
- żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania nowego w ciągu
ci
od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Współczynnik luminancji w świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla
oznakowania eksploatowanego w ciągu
ci
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej
− białej na nawierzchni betonowej
− żółtej
Szorstkość oznakowania eksploatowanego

Jednostka

Wymagania

Klasa

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

≥ 200
≥ 150

R4
R3

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

≥ 150
≥ 100

R3
R2

mcd m-2 lx-1

≥ 100

R2

mcd m-2 lx-1

≥ 50

RW3

mcd m-2 lx-1

≥ 35

RW2

-

≥ 0,40
≥ 0,50
≥ 0,30

B3
B4
B2

-

≥ 0,30
≥ 0,20

B2
B1

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

≥ 130
≥ 160
≥ 100

Q3
Q4
Q2

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

≥ 100
≥ 130
≥ 80

Q2
Q3
Q1

wskaźnik
SRT

≥ 45

S1

≥6

-

≤1
≤2

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

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

9.3.

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

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

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

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawartością.
zawarto
. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe
przeciwpo lizgowe i
ich mieszaniny)
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe
lizgowe i
ich mieszaniny (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotyczą poziomego oznakowania dróg
dotyczące
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4a. PN-EN
1436:2000/A1:2005

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
dotyczą poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)
dotyczące

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Część
Cz
1: Wymagania dotyczące
charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN
1463- Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
1:2000/A1:2005
elementy odblaskowe Część
Cz
1: Wymagania dotyczące
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe
elementy odblaskowe Część
Cz
2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwoś
Wła ciwości
fizyczne
6a. PN-EN
13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część
ęść 4:
2004(U)
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia
po
cia na
powierzchni: próba wahadła
10.2. Przepisy związane i inne dokumenty
7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia
ądzenia
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)
8. Rozporządzenie
dzenie Ministra Infrastruktury
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97.
POD
Seria „I” - Informacje,
Informacje Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006.
POD
Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa, w opracowaniu
11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi
pó
zmianami)
12. Rozporządzenie
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
zgodno
wymagań jakie powinny spełniać
spełnia notyfikowane jednostki uczestniczące
ce w ocenie zgodno
zgodności oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
C (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
13. Rozporządzenie
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września
wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa
opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
14. Umowa europejska dotycząca
ąca międzynarodowego
mi
przewozu towarów
arów niebezpiecznych (RID/ADR)
1. Rozporządzenie
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
tec
(ST) są wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek
od ul. Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót zwią
związanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
− znaków ostrzegawczych,
− znaków zakazu i nakazu,
miejscowo
− znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości,
− znaków uzupełniających
cych i tabliczek do znaków drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji
wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną
usztywnion krawędzią,, na której w sposób trwały umieszczone jest
lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona
przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi
zapew
jakość i trwałość wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia część
ęść znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesion
naniesioną treścią,
wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną
wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii od
odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montażowy element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją,
korozj służący do
zamocowania w sposób rozłączny
czny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości
wła
odblaskowe
blaskowe (wykonane jest z materiału
o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
żnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy
dy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki,
wysi
bramy,
wsporniki itp.) gwarantujący
cy przenoszenie obci
obciążeń zmiennych i stałych działających
cych na konstrukcję
konstrukcj i zamontowane
na niej znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła
wiatła jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.
1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane
o
źródłem światła
wiatła umieszczonym na zewnątrz
zewn
znaku.
1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany
ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi
miesięcy od daty
produkcji.
1.4.10 Znak użytkowany
ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez
prz okres dłuższy niż 3
miesiące od daty produkcji.
1.4.11 Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami
norm
i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania
gania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą materiałów, ich pozyskiwania
kiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Dopuszczenie do stosowania
Producent znaków drogowych powinien posiadać
posiada dla swojego wyrobu aprobatę
aprobat techniczną, certyfikat
zgodności
ci nadany mu przez uprawnioną
uprawnion jednostkę certyfikującą,, znak budowlany „B” i wystawioną
wystawion przez siebie
deklarację zgodności,
ci, zgodnie z rozporz
rozporządzeniem
dzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica
znaków drogowych powinny posiadać
posiada aprobatę techniczną wydaną przez uprawnionąą jednostkę
jednostk oraz deklaracje
zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć
mie deklaracje
zgodności
ci z odpowiednimi normami.
W załączniku
czniku nr 1 do rozporz
rozporządzenia
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
bezpieczeń
ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach [25], podano szczegółowe informacje odnośnie
odno
wymaga dla znaków
wymagań
pionowych.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków
zna
mogą być wykonywane jako:
− prefabrykaty betonowe,
− z betonu wykonywanego „na mokro”,
− z betonu zbrojonego,
− inne rozwiązania
zania zaakceptowane przez In
Inżyniera.
Dla fundamentów należy
ży opracować
opracowa dokumentację techniczną zgodną z obowiązuj
ązującymi przepisami.
Fundamenty
enty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy
nale y wykona
wykonać z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN
PN
206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy
nale wykonać zgodnie z
normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych
funda
należy
ży wykonać
wykona zgodnie z normą
PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy
nale wykonać na głębokość poniżej
żej przemarzania gruntu.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy
nale
wykonać zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową
uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN
PN
12899-1:2005[16]
1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczających
wystarczaj
ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowan
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic
ta
należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne
i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmować
obejmowa opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgl
uwzględniające strefy
obciążenia wiatrem dla określonej
lonej kategorii terenu
terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.
Parametry techniczne konstrukcji uzależnione
uzale
są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilo
ilości i
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii
in
erii ruchu, gdzie występuje
wyst
szczególne niebezpieczeństwo
stwo bezpośredniej
bezpo
kolizji z konstrukcją wsporczą,, usytuowanie i jej dobór wymagają
wymagaj
oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających
spełniaj
warunek bezpieczeństwa dla użytkowników
żytkowników dróg. W takich
przypadkach należy stosować konstrukcje zabezpieczaj
zabezpieczające bierne bezpieczeństwo
stwo kategorii HE, zgodne z PN
PN-EN 12
767:2003 [15].
Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpiecze
bezpieczeństwa
stwa dla konstrukcji wsporczych:
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE),
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),
- nie pochłaniająca energii (NE).
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220
74220 [3] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna
trzna i wewnętrzna
wewn
rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,
p
zwalcowań i naderwań.. Dopuszczalne są
s nieznaczne nierówności,
ci, pojedyncze rysy wynikające
wynikaj
z procesu
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny byćć obcięte
obcię równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane
dane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
długo
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną
dopuszczaln odchyłką ± 10 mm,
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości
długo
dokładnych poniżej
ej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde
ka
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości
ci dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza
przekraczać 1,5 mm na 1 m
długości rury.
PN--H-84023.07 [5], lub inne
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN
normy.
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Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wi
wiązkach
zkach lub luzem względnie
wzgl
w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiającym.
cym. Rury powinny by
być cechowane indywidualnie
ie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010
93010 [23]. Powierzchnia kształtownika
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, ppęknięcia, zwalcowania
i naderwania. Dopuszczalne są usunięte
usuni te wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że
ż obrobiona powierzchnia
powinna mieć łagodne wycięcia
cia i zaokrąglone
zaokr
brzegi, a grubość kształtownika nie może
mo zmniejszyć się poza
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową
wymiarow dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej
nej kształtownika. Powierzchnia końców
ko
kształtownika nie powinna wykazywać
wykazywa rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów
ladów jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.
Kształtowniki
iki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności
ci mechaniczne według aktualnej
normy uzgodnionej pomiędzy
dzy Zamawiaj
Zamawiającym i wytwórcą.
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
stal
powinna ona
spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN
PN-EN
EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość
grubo powłoki cynkowej
powinna wynosić 60 µm.
Powierzchnia powłoki powinna być
by ciągła i jednorodna pod względem
dem ziarnistości.
ziarnisto
Nie może ona
wykazywać widocznych
znych wad jak rysy, pęknięcia,
p
pęcherze
cherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
podło
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję
konstrukcj wsporczą
Producent lub dostawca każdej
każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą,
drog kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), tak
także elementów służących
do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany
obowi zany jest do wydania gwarancji na okres trwałości
trwało
znaku uzgodniony z odbiorcą.. Przedmiotem gwarancji
gw
są właściwości
ci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementów mocujących
cych oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku
przypad elementów, służących
cych do zamocowania znaków do innych obiektów
lub konstrukcji - gwarancja może
że by
być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków
drogowych bramowych i wysięgnikowych
ęgnikowych
gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kkażdej konstrukcji
wsporczej. Minimalny okres trwałości
trwałoś konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
zewn
Materiały użyte
yte na lico i tarczę
tarcz znaku oraz połączenie
czenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób
wykończenia znaku, muszą wykazywać
wykazywa pełną odporność na oddziaływanie światła,
wiatła, zmian temperatury, wpływy
atmosferyczne i występujące
ce w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję
korozj
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości
trwało znaku, określony przez wytwórcę lub dostawc
dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany
obowi
jest przy dostawie określić,, uzgodnion
uzgodnioną z odbiorcą, trwałość
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także
tak udostępnić na życzenie odbiorcy:
a) instrukcję montażu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
Trwałość znaku powinna być
by co najmniej równa trwałości
ci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią
foli typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią
foli pryzmatyczną – 12
lat.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byćć wykonana z :
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości
grubo
min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U)
7:2005(U) [14] lub PN-EN
PN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
− blachy aluminiowej o grubości
ści min. 1,5 m wg PN
PN-EN 485-4:1997 [10],
− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z :
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości
grubo
min. 1,5 mm wg
PN-EN
EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN
PN
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10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
− blachy aluminiowej o grubości
ści min. 2 mm wg PN
PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo
może być mniejsza niż
28 µm (200 g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spełniać
spełnia następujące wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych
Parametr

Jednostka

Wymaganie

Wytrzymałość na
obciążenie siłą naporu
wiatru
Wytrzymałość na
obciążenie skupione
Chwilowe
odkształcenie
zginające
Chwilowe
odkształcenie skrętne

kN m-2

≥ 0,60

Klasa wg
PN-EN
EN 12899-1:
12899
2005 [16]
WL2

kN

≥ 0,50

PL2

mm/m

≤ 25

TDB4

stopień ⋅ m

TDT1
≤ 0,02
TDT3
≤ 0,11
TDT5
≤ 0,57
TDT6*
≤ 1,15
Odkształcenie trwałe
mm/m lub
20 % odkształcenia
chwilowego
stopień ⋅ m
Rodzaj krawędzi znaku
Zabezpieczona, krawędź
E2
tłoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawędziowym
Przewiercanie lica
Lico znaku nie może być
P3
znaku
przewiercone z żadnego
powodu
* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klasęę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę
klasę TDT6 dla tablic
na konstrukcjach wysięgnikowych

Przyjęto
to zgodnie z tablicą 1, żee przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odkształcenie zginające,
ce, zarówno znak, jak i samą
sam tarczę znaku nie może być większe
ksze niż 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spełniać
spełnia także następujące wymagania:
− krawędzie
dzie tarczy znaku powinny by
być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gi
gięcie o promieniu
gięcia nie większym niż 10 mm włącznie
wł
z narożnikami lub przez
zez zamocowanie odpowiedniego profilu na
całym obwodzie znaku,
− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być
by równa – bez wgięć, pofałdowańń i otworów montażowych.
monta
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,
− podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni
powierzchni profile montażowe
montaż
powinny usztywnić
tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element
konstrukcyjny do montażuu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się
si maksymalne odkształcenie trwałe do 20 %
odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,
skr
− tylna powierzchnia tarczy powinna być
by zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami
chemicznymi oraz powłoką lakiernicz
lakierniczą o grubości
ci min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
ciemno
matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy
nale wykonywać zgodnie z PN
PN-88/C-81523 [4]
oraz PN-76/C-81521
81521 [1] w zakresie odporności
odporno na działanie mgły solnej oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo
kowo następujące
następuj
wymagania:
− narożniki
niki znaku i tablicy powinny by
być zaokrąglone,
glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre
określonymi w
załączniku nr 1 do rozporządzenia
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż
ni
30 mm, gdy wielkości
ci tego promienia nie wskazano,

23

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-07.00.00
.00.00 „ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
STWA RUCHU”
RUCHU
− łączenie
czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż
wzdłu poziomej lub pionowej
krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie wyst
występowały przesunięcia
cia i prze
prześwity w miejscach ich
łączenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące
ce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się
si przez naklejenie na tarczęę znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F,
F G, T i
urządzenia bezpieczeństwa
stwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są
s dopuszczone do stosowania na
drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać
spełnia wymagania określone
ślone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno byćć wykonane z:
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach
wła
ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi dla poszczególnych
ólnych typów folii,
− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować:: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające
posiadaj ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych,
− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi
kraw
lakierem
zalecanym przez producenta folii,
− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości
trwało poniżej
ej 7 lat do znaków stałych,
− folie o 2-letnim i 3-letnim
letnim okresie trwałości
trwało mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych
do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodności
zgodno z
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
ądzenia Ministra Inf
Infrastruktury
rastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
urz
bezpieczeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach [25].
Minimalna początkowa
tkowa wartość
warto współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając
u
c standardowego iluminanta A, powinna spełnia
spełniać
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem
wyj
m białego, nie powinien być
by
mniejszy niż 70 % wartości
ci podanych w tablicy 2 dla znaków z folią
foli typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacją
publikacj CIE
No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać
spełnia minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiększone
szone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.
W przypadku oświetlenia
wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne
współrz
chromatyczności
ci i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach
tablic
2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych
dnych chromatyczności x, y oraz współczynnika
odblasku R’
Właściwo
ściwości

Lp.
1

2

Jednostki
2

Wymagania

Współczynnik odblasku R’ (kąt
(k
oświetlenia 5o, kąt
k obserwacji
0,33o) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
czowej
- szarej

cd/m lx

typ 1

typ 2

Współczynnik luminancji β i
współrzędne
dne chromatyczności
chromatyczno
x,
y *) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
czowej
- szarej

-

≥ 50
≥ 35
≥10
≥7
≥2
≥ 0,6
≥ 20
≥ 30
typ 1

≥ 180
≥ 120
≥ 25
≥ 21
≥ 14
≥ 8
≥ 65
≥ 90
typ 2

β ≥ 0,35
β ≥ 0,27
β ≥ 0,05
β ≥ 0,04
β ≥ 0,01
0,09 ≥β ≥ 0,03
β ≥ 0,17
0,18 ≥β ≥ 0,12
*) współrzędne
dne chromatyczności
chromatyczno x, y w polu barw według tablicy 3

β ≥ 0,27
β ≥ 0,16
β ≥ 0,03
β ≥ 0,03
β ≥ 0,01
0,09 ≥β ≥ 0,03
β ≥ 0,14
0,18 ≥β ≥ 0,12

Tablica 3. Współrzędne
dne punktów narożnych
naro
wyznaczających pola barw
Barwa folii

Biała
Żółta typ 1 folii
Żółta typ 2 folii
Czerwona
Niebieska
Zielona
Brązowa
Pomarańczowa
Szara

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

Współrzędne chromatyczności
ci punktów narożnych
wyznaczających pole barwy
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1
2
3
4
0,355
0,305
0,285
0,335
0,355
0,305
0,325
0,375
0,522
0,470
0,427
0,465
0,477
0,440
0,483
0,534
0,545
0,487
0,427
0,465
0,454
0,423
0,483
0,534
0,735
0,674
0,569
0,655
0,265
0,236
0,341
0,345
0,078
0,150
0,210
0,137
0,171
0,220
0,160
0,038
0,007
0,248
0,177
0,026
0,703
0,409
0,362
0,399
0,455
0,523
0,479
0,558
0,397
0,429
0,373
0,394
0,610
0,535
0,506
0,570
0,390
0,375
0,404
0,429
0,350
0,300
0,285
0,335
0,360
0,310
0,325
0,375

2.6.2. Wymagania jakościowe
Powierzchnia licowa znaku powinna być
by równa, gładka, bez rozwarstwień,
ń, ppęcherzy i odklejeń na
krawędziach.
dziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio
rednio nie więcej
wi
niż 0,7 błędów na
powierzchni (kurz, pęcherze)
cherze) o wielkości
wielko najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić.
Sposób połączenia
czenia folii z powierzchnią
powierzchni tarczy znaku powinien uniemożliwiaćć jej odłączenie
odł
od tarczy bez
jej zniszczenia.
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Dokładność rysunku znaku powinna być
by taka, aby wady konturów znaku, które mog
mogą powstać przy
nanoszeniu farby na odblaskowąą powierzchnię
powierzchni znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być
by wolne od smug i cieni.
Krawędzie
dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być
by odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być
by równa, gładka bez smug i
zacieków.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości
grubo blach

−
−

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:
mikrometryczn
dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi
dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi

- 0,14 mm,
- 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości
grub
powłok malarskich
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości
grubo ci 60 µm wynosi
Sprawdzenie wg PN-EN
EN ISO 2808:2000 [22].

±15 nm.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości
płasko powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mogą
mog wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo
tkowo do
d 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

−
−

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika
zał
nr 1 [25] są
należy powiększyć o 10 mm i wykona
wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm,
wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika
zał
nr 1 [25]
oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy
nale powiększyć o 15 mm i wykonaćć w tolerancji
tolerancj wymiarowej ±
10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

−
−
−

Sprawdzone przymiarem liniowym:
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą
wynosz ± 1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą
metod wyklejania wynoszą ± 2 mm,
kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą
musz być równe z dokładnością w każdym
żdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na każdym
dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie może
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki)
p cherzyki) o wymiarach nie większych
wi
niż 1 mm w
każdym
dym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie
wyst
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym
ka
z fragmentów
agmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej,
żej, o wymiarach nie większych
wi
niż 1 mm w każdym
dym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości
szeroko nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej
wi
niż 10 cm.
Na całkowitej długości
ci znaku dopuszcza się
si nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej
ększej niż
ni 0,8 mm i długości
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści
ci znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej
wi
niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o
powierzchni nie przekraczającej
cej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym
dym z fragmentów powierzchni
znaku dużego lub wielkiego (włączają
ączającc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać
zniekształca treści znaku - w przypadku występowania
powania takiego zniekształcenia
znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie
wyst
jakichkolwiek rys, sięgają
ęgających przez warstwę folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że
występujące
ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne
korozyj nie przekroczą wielkości określonych
lonych poniżej.
poniż
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie
wyst
co najwyżej
ej dwóch lokalnych ognisk korozji
o wymiarach nie przekraczających
cych 2,0 mm w każdym
ka
kierunku na powierzchni każdego
żdego z fragmentów znaku o
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wymiarach
arach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących
znajduj
się w okresie wymaganej gwarancji żadna
korozja tarczy znaku nie możee występować.
wystę
Wymagana jest taka wytrzymałość
wytrzymało połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu
zgi
tarczy o 90o
przy promieniu łuku zgięcia
cia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
2.6.4 Obowiązujący
cy system oceny zgodności
zgodno
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
[30] wyrób, który posiada aprobatę
obatę techniczną
techniczn może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych w zakresie odpowiadającym
odpowiadaj
jego właściwościom użytkowym
ytkowym i przeznaczeniu, jeżeli
je
producent
dokonał oceny zgodności,
ci, wydał krajową
krajow deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany
zgodnie z obowiązującymi
cymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności
zgodno wyrobu
z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując
stosuj system 1.
2.7. Znaki podświetlane
2.7.1. Wymagania ogólne dotyczące
ące znaków podświetlanych
pod
Znaki drogowe podświetlane
wietlane wykonuje się
si jako urządzenia,
dzenia, których integralnym składnikiem jest oprawa
oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z materiału przepuszczającego
cego śświatło.
Oprawy oświetleniowe
wietleniowe powinny by
być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U)
2:2003(U) [20].
Znak drogowy podświetlany
wietlany musi mieć
mie umieszczone w sposób trwały oznaczenia przewidziane na naklejce
według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:
a) napięcia
cia znamionowego zasilania, b)
rodzaju prądu,
du, c) liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła,
wiatła, d) symbolu klasy ochronno
ochronności elektrycznej
oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporności
odporno ci na wnikanie wilgoci i ciał obcych.
2.7.2. Lico znaku podświetlanego
Lico znaku powinno byćć tak wykonane, aby nie występowały
wyst
niedokładności
ści w postaci pęcherzy,
p
pęknięć
itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności
nierówno oraz cząstki
stki mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej.
pod
2.8. Znaki oświetlane
2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące
ące znaków oświetlanych
o
Znaki drogowe oświetlane
wietlane wykonuje się
si jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzężona
sprz
jest w sposób
sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlaj
świetlająca
ca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnątrz
zewn
znaku.
Jeśli
li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów odblaskowych, znak
musi spełniać dodatkowo wymagania okre
określone w punkcie 2.6.
Oznaczenia na naklejce oprawy muszą
musz spełniać wymagania określone
lone w punkcie 2.7.1.
2.8.2. Lico znaku oświetlonego
Wymagania dotyczące
ce lica znaku oświetlanego
o
ustala się jak dla znaku podświetlanego
wietlanego (pkt 2.7.2).
2.9. Materiały do montażu
u znaków
Wszystkie łączniki
czniki metalowe przewidywane do mocowania mi
między
dzy sobą elementów konstrukcji
wsporczych znaków jak śruby,
ruby, listwy, wkręty,
wkr
nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć,
p
naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane
dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zależności od ich wielkości. Łączniki
czniki powinny by
być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na
korozję w czasie nie krótszym niżż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów
Prefabrykaty betonowe powinny być
by składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podło
podłożu.
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu
prze witu minimum 10 cm między
mi
podłożem a
prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
działaj
korodująco
co i w warunkach zabezpieczających
zabezpieczaj
przed uszkodzeniami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzętt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący
ący
cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać
wykaza się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
ętu:
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych,
g
np. 0,25 m3,
− żurawi samochodowych o udźwigu
źwigu do 4 t,
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
− betoniarek przewoźnych
nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
− środków
rodków transportowych do przewozu materiałów,
− przewoźnych
ch zbiorników na wodę,
wodę
− sprzętu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotyczą
dotycz wykonawcy znaków bramowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Znaki drogowe należyy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć,
zabezpieczy , tak aby nie ulegały przemieszczaniu
i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
robó
Ogólne zasady
ady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem
pieniem do robót należy
nale wyznaczyć:
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi
dzi pobocza umocnionego
umocnio
lub pasa
awaryjnego postoju,
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące
ce miejsca ustawienia znaków należy
nale zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i
odbioru robót istniała możliwość
ść sprawdzenia lokalizacji znaków
znaków.
Lokalizacja i wysokość
ść zamocowania znaku powinny być
by zgodne z dokumentacją projektową.
Miejsce wykonywania prac należy
nale
oznakować,, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących
kieruj
pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być
być dostosowany do głębokości
gł
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu.
sprz
Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją
dokumentacj projektową
lub wskazaniami Inżyniera.
Wykopy fundamentowe
damentowe powinny być
by wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu
zako
można było
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem
żeniem prefabrykatu należy
nale wyrównać i zagęścić.
ć. Wolne przestrzenie
przes
między
ścianami
cianami gruntu i prefabrykatem należy
nale
wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić
zag
ubijakami ręcznymi.
Jeżeli
eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być
by równa z
powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę
t powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.
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5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowości),
ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy
nale wykonać zgodnie z
PN-S-02205:1998 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź
b
rozpartych należy wykonywać
wykonywa zgodnie z
dokumentacją projektową,, SST lub wskazaniami Inżyniera.
In
Wykopy należy zabezpieczy
eczyć przed napływem wód
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym
umo
cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj
przylegający
do wykopu. Dno wykopu powinno być
by wyrównane z dokładnością ± 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy
nale usunąć i miejsce wypełni
wypełnić do spodu fundamentu
betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające
stykaj
się z gruntem należyy zabezpieczy
zabezpieczyć izolacją, np. emulsją
asfaltową.. Po wykonaniu fundamentu wykop nale
należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym
zagęszczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki,
gniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacj
dokumentacją i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− odchyłka od pionu, nie więcej
cej niż ± 1 %,
− odchyłka w wysokości
ci umieszczenia znaku, nie wi
więcej niż ± 2 cm,
− odchyłka w odległości
ci ustawienia znaku od kraw
krawędzi
dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
minimalne odległości
ci umieszczenia znaku zgodnie z
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
ądzenia
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
urz
bezpieczeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków
ów ich umieszczania na drogach [25].
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych
wysi gnikowych jedno lub dwustronnych, jak
również konstrukcje wsporcze znaków
znakó tablicowych bocznych o powierzchni większej
kszej od 4,5 m2, gdy występuje
możliwość bezpośredniego
redniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami
urz dzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
przeciwde
zgodnie z
dokumentacją projektową,, SST lub wskazaniami Inżyniera.
In yniera. Podobne zabezpieczenie należy
należ stosować w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym
wi
stopniu zagrażaa bezpieczeństwu
bezpiecze
użytkowników
pojazdów, niż najechanie
echanie pojazdu na barierę,
barier jeśli
li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier.
In
5.5.2. Łatwo zrywalne złącza
cza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych
osłoni
barierami ochronnymi - zaleca się
si stosowanie łatwo
zrywalnych lub łatwo rozłączalnych
czalnych przekrojów, zł
złączy
czy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji,
umieszczonych na wysokości
ci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią
powierzchni terenu.
W szczególności - zaleca się
si stosowanie takich przekrojów, złączy
czy lub przegubów w konstrukcjach
konstr
wsporczych nie osłoniętych
tych barierami ochronnymi, które znajdują
znajduj się na obszarach zwi
zwiększonego zagrożenia
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łłącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.).
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne
rozł
złącza, przekroje lub przeguby powinny być
by tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją
konstrukcj wsporczą po zerwaniu nie przewracał sięę na jezdnię.
jezdni Wysokość części
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu
odł
górnej jej części od fundamentu, nie może
że by
być większa od 0,25 m.
5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu
eniu uż
użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję
konstrukcj wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być
by wykonana w sposób ograniczający
ący zagrożenie
zagro
użytkowników
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników
ytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić
zapewni możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy
stosowaniu
tablicowych
znaków
drogowych
(drogowskazów
tablicowych,
tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub
podporach - odległość między
dzy tymi słupami lu
lubb podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie może
że być
by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej
kszej liczby słupów niż
ni dwa odległość między nimi może byćć mniejsza.
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5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy
zy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się
si z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego
dziel
itp. lub była nad
tę powierzchnię wyniesiona nie wię
więcej niż 0,03 m. W przypadku
zypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących
znajduj
się poza
koroną drogi, górna część fundamentu powinna być
by wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej
wi
niż 0,15 m.
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą
musz mieć barwęę szar
szarą neutralną z tym, że
dopuszcza się barwę naturalną pokryć
pokry cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryćć konstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjątkiem
tkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi
odr bnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.
5.6. Połączenie
czenie tarczy znaku z konstrukcj
konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi byćć zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający
uniemoż
uniemo
jej przesunięcie
lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia
poł
tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy
użyciu odpowiednich narzędzi,
dzi, odłączenie
czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uużytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują
wyst
częste
ste przypadki dewastacji znaków, zaleca się
si stosowanie
elementów złącznych o konstrukcji
kcji uniemożliwiającej
uniemo
lub znacznie utrudniającej
cej ich rozł
rozłączenie przez osoby
niepowołane.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj
wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących
cych przez lico znaku.
5.7. Urządzenia elektryczne
ektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń
urz
elektrycznych obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń,
urz
określone
lone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.
Aparaturę elektryczną należy
należ montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna by
być zamocowana
skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN
PN
40-5:2004 [8]. Każda
da skrzynka elektryczna powinna być
by zabezpieczona
zamkiem natomiast poziomem
mem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym
okre
okreś
w EN 60529:2003
[18], powinien być poziom 2 dla cząstek
czą
stałych i poziom 3 dla wody.
5.8. Źródło światła znaku podświetlanego
świetlanego i znaku oświetlanego
o
Źródło światła należyy wykonać
wykona zgodnie z ustaleniami
eniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami
Inżyniera, jako:
− lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej,
− wysokoprężne lampy rtęciowe
ciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw,
− lampy metalo-halogenowe
− inne źródła światła spełniające
ące wymagania
w
średniej
redniej luminancji (tablica 4) i kontrastu luminancji (tablica 5) dla
znaków podświetlanych
wietlanych oraz równomierności
równomierno luminancji (tablica 6) dla znaków oświetlanych.
świetlanych.
Tablica 4 . Średnia luminancja L znaków podświetlanych,
pod
jednostka: cd⋅m-2
Barwa

Klasa L1

Klasa L2

Klasa L3

Biała

40 ≤ L ≤150

150 ≤ L ≤ 300

300 ≤ L ≤ 900

Żółta

30 ≤ L ≤ 100

100 ≤ L ≤ 300

300 ≤ L ≤ 900

Czerwona

6 ≤ L ≤ 20

20 ≤ L ≤ 50

50 ≤ L ≤ 110

Niebieska

4 ≤ L ≤ 10

10 ≤ L ≤ 40

40 ≤ L ≤ 80

Zielona

8 ≤ L ≤ 20

20 ≤ L ≤ 70

70 ≤ L ≤ 50

Ciemnozielona

4 ≤ L ≤ 10

10 ≤ L ≤ 40

40 ≤ L ≤ 80

Brązowa

4 ≤ L ≤ 10

10 ≤ L ≤ 40

40 ≤ L ≤ 80

Kontrast luminancji znaków podświetlanych,
pod
jeśli
li został wyznaczony jako stosunek luminancji barwy
kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać
spełnia wymagania podane w tablicy 5.

30

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-07.00.00
.00.00 „ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
STWA RUCHU”
RUCHU
Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych,
pod
jednostka: cd⋅m-2
Barwa
Barwa
kontrastowa
Kontrast
luminancji

Ciemnozielona

Brązow
a

Niebieska

Czerwona

Zielona

Biała

Biała

Biała

Biała i żółta

Biała

5≤K≤
≤15

5≤K≤15

5≤K≤15

5≤K≤15
≤15

5≤K≤15

Równomierność luminancji dla każdej
ka
barwy zewnętrznie oświetlonej
wietlonej i dla znaków podświetlanych,
oznaczona jako stosunek najniższej
ższej do najwyższej
najwy
wartości
ci zmierzonej w jakiejkolwiek cz
części znaku, powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 6 . Równomierność luminancji
Klasa

Stosunek maksymalny

U1

1/10

U2

1/6

U3

1/3

5.9. Warunki dla oprawy oświetleniowej
wietleniowej znaku podświetlanego
pod
Obudowa znaku podświetlanego
świetlanego powinna być
by zaprojektowana z uwzględnieniem
uwzglę
niezawodnego
przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymującą.
podtrzymuj
Ściany
obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełnić
spełni wymagania statyczne. Naroża
ża powinny być
by zaokrąglone.
Projekt powinien zapewniać, żee woda deszczowa nie będzie
b dzie spływała po obudowie i przez lico znaku.
Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać
spełnia następujące wymagania:
− sposób połączeń lica znaku z tarczą
tarcz znaku w formie komory, w którą wbudowana jest oprawa, powinien
zapewnić stopień IP-53
53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych
zewn
wg [18],
− komora statecznika powinna zapewnić
zapewni co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18],
− w oznaczeniu musi być podany rok produkcji.
5.10. Warunki dla oprawy oświetleniowej
wietleniowej znaku ooświetlanego
Zewnętrzne oprawy oświetleniowe
świetleniowe powinny być
by zgodne z PN-EN 60598-1:1990
1:1990 [19]. Minimalnym
poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek
skrzynek elektrycznych zawierających
zawieraj
urządzenia
elektryczne, obudów znaków podświetlanych,
świetlanych, opraw oświetleniowych
o wietleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i
wody, określonym w PN-EN
EN 60529:2003 [18], powinien być
by poziom 2 dla cząstek
stek stałych i poziom 3 dla wody.
Podstawą do określenia
lenia tych poziomów minimalnych powinien być
by poziom IP podany w wymaganiach klienta lub
nabywcy. Zaleca się,, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta,
zamkni
o stopniu ochrony IP--53 dla komory lampowej i
co najmniej IP-23
23 dla komory statecznika wg [18].
[18
Projekt strukturalny powinien zawierać
zawiera całą konstrukcję obejmującą obudowę
obudowę, słupek i zamocowania.
Lampy powinny być zabezpieczone obudową
obudow osłaniającą od deszczu, wiatru i innych niesprzyjających
niesprzyjaj
warunków
zewnętrznych.
trznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe
o
powinny być zgodne z PN-EN
EN 12899-1:2005
12899
[16].
Oprawa oświetleniowa
wietleniowa powinna spełniać
spełnia ponadto następujące wymagania :
− dla opraw zawieszanych na wysokości
wysoko
poniżej
ej 2,5 m klosz oprawy powinien być wykonany z materiałów
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
− w oznaczeniu oprawy musi byćć podany rok produkcji.
Oprawa oświetleniowa
wietleniowa stanowiąca
stanowi
integralną część znaku oświetlanego
wietlanego umieszczana jest przed licem
znaku i musi być sztywno i trwale związana
zwi
z tarczą znaku. Zaleca się,, aby oprawy były montowane tak, żeby nie
zasłaniały kierowcom lica znaku.
5.11. Oznakowanie znaku
Każdy
dy wykonany znak drogowy musi mieć
mie naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące
informacje:
a) numer i datę normy tj. PN-EN
EN 12899-1:2005
12899
[16],
b) klasy istotnych właściwości
ści wyrobu,
c) miesiącc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwę,, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące
identyfikuj ce producenta lub dostawcę
dostawc jeśli nie jest
producentem,
e) znak budowlany „B”,
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f)
g)

numer aprobaty technicznej IBDiM,
numer certyfikatu zgodności
ści i numer jednostki certyfikującej.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny,
ny, czytelny z normalnej odległo
odległości
widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa
wi
niż 30 cm2 . Czytelność
ść i trwałość
trwało cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinna być
by niższa od wymaganej trwałości
ci znaku. Naklejkę należy wykonać z folii
nieodblaskowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakoś
akości robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania materiałów
teriałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić
przeprowadzi badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na
mokro”. Uwzględniającc nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In
Inżynier
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań
bada 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
budow powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być
by zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producentów
Lp.
1

2

Rodzaj badania
Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań

Opis badań

od 5 do 10
bada z wybrabadań
nych losowo
elementów w
ka
każdej
dostarczonej partii
wyrobów licząlicz
cej do 1000
elementów

Powierzchnię zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości wad
użyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.
Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)

Ocena
wyników badań
bada

Wyniki badań
bada
powinny być
by
zgodne z
wymaganiami
punktu 2

W przypadkach budzących
ących wątpliwości
w
można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
wła
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań
wymaga podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy
nale sprawdzać:
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją
dokumentacj projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość
wysoko
zamocowania znaków),
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie
zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
− zgodność rodzaju i grubości
ci blachy ze specyfikacją.
specyfikacj
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasadyy obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
s
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową, SST
ST i wymaganiami Inżyniera,
In
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
by dokonany po całkowitym zakończeniu
czeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych
ciowych określonych
okreś
w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy
nale
wykonać przeglądd znaków i wybran
wybraną grupę poddać
badaniom
niom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu
przegl
i badań mogąą być
by podstawą odbioru
pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny należy
nale przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca
ca po upływie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno
Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zygotowawcze,
wykonanie fundamentów,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań
bada wymaganych w SST.

9.3.

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

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
ĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-76/C-81521

2.
3.

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220

4.

PN-88/C-81523

5.
6.

PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998

7.

PN-B-03264:2002

8.

PN-EN 40-5:2004

9.

PN-EN 206-1:2003

Wyroby lakierowane - badanie odporności
ci powłoki
lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie
nasi
nasiąkliwości
Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Rury stalowe bez szwu ciągnione
ci gnione i walcowane na zimno
ogólnego zastosowania
Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności
ci powłoki
na działanie mgły solnej
Stal określonego
okre
zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Konstrukcje stalowe - Połączenia
czenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
one Obliczenia statyczne i projektowanie
Słupy oświetleniowe.
o
Część 5. Słupy oświetleniowe
wietleniowe
stalowe. Wymagania.
Beton Część
Cz
1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodno
zgodność
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10.

PN-EN 485-4:1997

11.

PN-EN ISO 1461:2000

12.

PN-EN 10240:2001

13.

PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)

14.

PN-EN 10327:2005(U)

15.

PN-EN 12767:2003

16.
17.

PN-EN 12899-1:2005
prEN 12899-5

18.
19.
20.

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1: 1990
PN-EN 60598-2:2003(U)

21.
22.
23.
24.

PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 2808:2000
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy
my i płyty Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych
na zimno
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą
metod
zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i
zanurzeniową
badanie
Wewn
Wewnętrzne
i/lub zewnętrzne
trzne powłoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczące
dotycz ce powłok wykonanych
przez
cynkowanie
ogniowe
w ocynkowniach
zautomatyzowanych
Taś
Taśmy
i blachy ze stali o podwyższonej
szonej granicy
plastyczno
plastyczności
powlekane ogniowo w sposób ciągły
gły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy
Taś
Taśmy
i blachy ze stali niskowęglowych
glowych powlekane
ogniowo w sposób ciągły
ci
do obróbki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy
Bierne bezpieczeństwo
bezpiecze stwo konstrukcji wsporczych dla
urz
urządzeń
drogowych. Wymagania i metody badań
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie
wst
wstępne
typu
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Oprawy oświetleniowe.
o
Wymagania ogólne i badania
Oprawy oświetleniowe
o
- Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe
o
drogowe
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
gor
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

10.2 Przepisy związane
25.

Załączniki
czniki nr 1 i 4 do rozporz
rozporządzenia
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
bezpiecze
ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
26.
Rozporządzenie
dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności
ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
27.
Rozporządzenie
dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych
upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
28.
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)
29.
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i
pomiary)
30.
Ustawa z dnia 16 kwietnia
ietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia
urz
bezpieczeństwa
stwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
009
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KRAWĘŻNIKI
NIKI BETONOWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
(
są wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem krawężników
ężników betonowych wraz z wykonaniem ław w ramach rozbudowy drogi gminnej
– ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego)
o) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja
kacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót
ót związanych
zwi
z ustawieniem
krawężników:
− betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
− betonowych 20x30x100
x30x100 cm wtopionych na ławie betonowej,
− betonowych 30x20x100
0x100 cm wtopionych na ławie betonowej,
− betonowych 12x25x100 cm wtopionych na ławie betonowej.
betonowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające
ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dzielące,
dziel
wyspy kierujące
ce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami
norm
i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania
gania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą materiałów, ich pozyskiwania
wania i składowania, podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
−
−
−
−
−

Materiałami stosowanymi są:
są
krawężniki betonowe,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
kraw
materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
BN
[14].
2.3.1. Typy
W zależności
ci od przeznaczenia rozróżnia
rozró
się następujące typy krawężników
ników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależności
ci od kształtu przekroju poprzecznego rozró
rozróżnia się następują
ępujące rodzaje krawężników
betonowych:
− prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
− prostokątne
- rodzaj „b”.
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2.3.3. Odmiany
W zależności
ci od technologii i produkcji krawężników
kraw
betonowych, rozróżnia
nia się odmiany:
1 - krawężnik
nik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawężnik
nik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależności
ci od dopuszczalnych wad, uszkodzeń
uszkodze krawężniki
niki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika
krawęż
betonowego ulicznego (U), prostokątnego
tnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
Ub
BN-80/6775-03/04
03/04 [15].
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników
ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników
ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników
kraw ników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
kraw

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
ników
Tablica 1. Wymiary krawężników
ników betonowych
Typ
Rodzaj
krawężnika krawężnika
ężnika

Wymiary krawężników, cm
l

b

h

c

d

r

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

-

-

1,0

U

a

100

20
15

30

D

b

100

15
12
10

20
25
25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników
kraw
betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników
ników betonowych powinny być
by bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie
dzie elementów powinny być
by równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi
kraw
elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01
BN
[14], nie powinny przekraczać wartości
wartoś podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników
kraw
betonowych
Dopuszczalna wielkość
wielko
wad i uszkodzeń
uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzeń
uszkodze
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne), mm
krawędzi i naroży

2

3

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.4.3. Składowanie
Krawężniki
niki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
wielko
Krawężniki
niki betonowe należy
należ układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
długo min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
ężników
Do produkcji krawężników
ników należy
nale stosować beton wg PN-B-06250
06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawężników
ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników
kraw ników powinna być
by wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton użyty
yty do produkcji krawężników
kraw
powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniżej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością,
wodoszczelno
zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być
by cementem
ementem portlandzkim klasy nie niższej
niż
niż „32,5” wg PN-B19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być
by zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należyy przechowywać
przechowywa w warunkach zabezpieczających
cych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
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2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową
cementowo
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712
PN
[5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN--B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej
cementowo
powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający
ący wymaganiom
wymagan
PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki
kraw
należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250
PN 06250 [2], którego składniki powinny
powin odpowiadać
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy żwirowej - żwir
wir odpowiadają
odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający
odpowiadaj
wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco,
gor
powinna
inna odpowiadać
odpowiada wymaganiom
BN-74/6771-04
04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie
ęcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowocementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych
r
lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki
niki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
rodkami transportowymi.
Krawężniki
niki betonowe układać
układa należy na środkach
rodkach transportowych w pozycji pionowej
pionowe z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny byćć zabezpieczone przed przemieszczeniem się
si i uszkodzeniami w czasie transportu,
a górna warstwa nie powinna wystawać
wystawa poza ściany środka transportowego więcej niżż 1/3 wysoko
wysokości tej warstwy.
4.3. Transport
port pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się
si odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731
88/6731-08 [12].
Kruszywa można
na przewozić dowolnym środkiem
rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj
zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
by zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należyy pakować
pakowa w bębny
bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać
odbywa się
w warunkach zabezpieczających
cych przed uszkodzeniem
uszko
bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należyy wykonywa
wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary
ry wykopu powinny odpowiadać
odpowiada wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
ędnieniem w szeroko
szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia
szczenia dna wykonanego koryta pod ław
ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się
si bez szalowania, przy gruntach sypkich nale
należy
stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się
si w szalowaniu. Beton rozścielony
cielony w szalowaniu lub bezpośrednio
bezpo
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy
nale y wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym należy
ży stosować
stosowa co 50 m szczeliny
ny dylatacyjne wypełnione bitumiczną
bitumiczn masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników
ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
ężników
Światło (odległość górnej powierzchni kraw
krawężnika
nika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku
przy
braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu
du na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone
zwi
do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawęż
ężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem,
wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników
ników powinno być
by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawężników
ników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników
ników na ławie betonowej
be
wykonuje się
cementowo-piaskowej o grubości
ci 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
zag

na podsypce z piasku lub na podsypce

5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników
ników nie powinny przekraczać
przekracza szerokości 1 cm. Spoiny należy
ży wypełnić
wypełni żwirem, piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników
kraw
zaprawą
cementowo-piaskową stosuje sięę wyłącznie
wyłą
do krawężników
ników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników
ników przed zalaniem zaprawą
zapraw należy oczyścić i zmyć wodą.
ą. Dla zabezpieczenia
zabezpie
przed
wpływami temperatury krawężniki
niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
cementowo piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
zapraw
należy zalewać co 50 m bitumicznąą masą
mas zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ci robót
Ogólne zasady kontroli
ontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać
wykona badania materiałów przeznaczonyc
przeznaczonych do
ustawienia krawężników
ników betonowych i przedstawić
przedstawi wyniki tych badań Inżynierowi
ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu
du zewnę
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
ędzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących
ących na powierzchniach i krawędziach
k
dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary długości i głębokości
ci uszkodze
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
PN
[6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością
dokładnoś
do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy
ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kkątów prostych
w narożach
ach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika
townika do badanego naroża i zmierze
zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników
krawężników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości,
ści, określone
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie
zag
podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości
ści wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłożaa powinno by
być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
podlegaj
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a) Zgodność profilu podłużnego
nego górnej powierzchni ław z dokumentacją
dokumentacj projektową.
Profil podłużny
ny górnej powierzchni ławy powinien być
by zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde
ka
100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należyy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
żde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
projektow
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się
si przez przyłożenie
enie w dwóch punktach, na każde
ka
100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią
powierzchni ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczaćć
1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde
ka
100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mog
mogą
wykazywać śladu urządzenia
dzenia zagęszczającego.
zagę
Ławy z tłucznia, badane próbąą wyjęcia
wyj cia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać
poz
na wyjęcie ziarna z
ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może
mo e przekraczać
± 2 cm na każde 100
m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
krawęż
Przy ustawianiu krawężników
ników należy
nale sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników
kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika
kraw
od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1
cm na każde
de 100 m ustawionego kraw
krawężnika,
c) równość górnej powierzchni kraw
krawężników, sprawdzane przez przyłożenie
enie w dwóch punktach na każde
ka
100 m
krawężnika,
nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze
prześwit pomiędzy górną powierzchnią kraw
awężnika i przyłożoną łatą
nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się
si co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
pełn
głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika
kraw
betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, SST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu
Odbiorowi robót zanikających
ących i ulegających
ulegaj
zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika
krawęż
betonowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
9
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników
ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
cementowo
wypełnienie spoin krawężników
ników zaprawą,
zapraw
ew. zalanie spoin masą zalewową,
zalewową
zasypanie zewnętrznej ściany
ciany krawężnika
kraw
gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

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

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

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

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

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.01.02

KRAWĘŻNIKI
NIKI KAMIENNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem krawęż
ężników kamiennych w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej
(odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z ustawieniem
krawężników kamiennych:
− ulicznych,
− mostowych,
− drogowych,
− peronowych.
tonu lub bezpośrednio
bezpo
na podłożu piaszczystym.
na ławach z tłucznia, żwiru, betonu
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające
ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dzielące,
dziel
wyspy kierujące
oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D
D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników
kraw
kamiennych są:
− krawężniki odpowiadające
ce wymaganiom BN
BN-66/6775-01 [9],
− piasek na podsypkę,
− cement do podsypki cementowo--piaskowej i zaprawy,
− woda,
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników,
kraw ników, zgodnie z ST D-08.01.01
D
„Ławy pod krawężniki”.
2.3. Krawężniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1. Typy
W zależności
ci od przeznaczenia rozróżnia
rozró
się trzy typy krawężników:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe,
P – peronowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależności
ci od kształtu przekroju poprzecznego,
poprzecz
względnie
dnie od faktury obróbki powierzchni widocznych,
rozróżnia się w każdym
dym z typów dwa rodzaje krawężników:
kraw
A i B.
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2.3.3. Wielkości
W zależności
ci od wymiaru wysokości
wysoko krawężnika rozróżnia się następujące
ce wielkości:
wielko
krawężnik uliczny o wysokości
ci 35 i 25 cm,
krawężnik mostowy o wysokości
ci 23 i 18 cm,
krawężnik drogowy o wysokości
ci 22 cm,
krawężnik peronowy o wysokości
ści 33 cm.
2.3.4. Klasy
W zależności
ci od cech fizycznych i wytrzymało
wytrzymałościowych
ciowych materiału kamiennego, użytego
u
do wyrobu
krawężników, rozróżnia się trzy klasy:
klasa I,
klasa II,
klasa III.
Przykład oznaczenia krawężnika
krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkości
wielko 35, klasy II:
krawężnik UPB35II BN-66/6775-01
01 [9].
2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe
wytrzymałoś
Materiałem do wyrobu krawężników
kraw
są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04
BN
04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych
wytrzymało
określonych w
tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne
zyczne i wytrzymałościowe
wytrzymało
krawężników kamiennych
Lp.

I

Klasa
II

III

Wytrzymałość na ściskanie
ciskanie w stanie
powietrzno-suchym,
suchym, w kG/cm2, co
najmniej

1200

1000

600

2

Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm,
nie więcej niż

0,25

0,5

0,75

3

Wytrzymałość na uderzenia,
uderzeń, nie mniej niż

13

9

6

4

Nasiąkliwość wodą,, w %, nie więcej
wi
niż

0,5

1,5

3,0

5

Odporność na zamrażanie,
anie, w cyklach

nie bada się

całkowita
wg PN-B01080 [1]

dobra wg
PN-B-01080
01080
[1]

1

Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe
ciowe

ilość
ilo

2.4.2. Kształt i wymiary
Kształt krawężników
ników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.
Kształt krawężników
ników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w
tablicy 3.
Kształt krawężników
ników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w
tablicy 4.
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Rys. 1. Krawężnik

uliczny odmiany UP, rodzaju A

Rys. 2. Krawężnik
Kraw
uliczny odmiany UP, rodzaju B
Tablica 2. Wymiary krawężników
ników ulicznych
Wymiar
(w cm)

Rodzaj
A

Dopuszczalne odchyłki,
cm

B

h

35

25

35

25

±2

b

20

20

15

15

± 0,3

c

4

4

-

-

± 0,3

d

15

15

15

15

l

50

dla A:
± 0,2

od 50 do 200

dla B:
± 2,0
-
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Rys. 3. Krawężnik mostowy rodzaju A

Rys. 4. Krawężnik mostowy rodzaju B
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Rys. 5. Krawężnik peronowy typu Kessel AH16
Tablica 3. Wymiary krawężników
ników mostowych
Wymiar
(w cm)

Rodzaj
A

Dopuszczalne odchyłki,
cm

B

h

23

18

23

18

±2

b

20

20

15

15

± 0,3

c

4

4

-

-

± 0,2

d

12

10

12

10

l

Rys. 5. Krawężnik

od 80

dla A:
± 0,2

do 200

dla B:
± 2,0
-

drogowy rodzaju A
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Rys. 6. Krawężnik drogowy rodzaju B
Tablica 4. Wymiary krawężników
ników drogowych
Wymiar (w cm)

Rodzaj A i B

Dopuszczalne odchyłki, cm

h

22

+3

−2

b

11

dla A:
± 0,5

dla B:
± 1,5

l

od 40 do 120

-

2.4.3. Wygląd zewnętrzny
W ocenie wyglądu
du zewnę
zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych, drogowych i
peronowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników
kraw ników kamiennych podaje tablica 5.

16

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D
D-08.00.00
„ ELEMENTY ULIC I DRÓG”
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Typy krawężników
ężników
Rodzaj uszkodzeń

Uliczne
proste

skrzywienie
(wichrowatość powierzchni)

łukowe

licowych
bocznych
stykowych
spodu
licowych

Peronowe
0,3 cm
nie sprawdza się

0,2 cm

wady obróbki bocznych
powierzchni
(wgłębienia
i wypukłości)
stykowych
spodu
szczerby i usz- ilość w przekodzenia kra- liczeniu na
wędzi i naroży 1 m
długość
głębokość
odchyłki od kąta prostego
odchyłki w krzywiźnie łuku

Mostowe

0,3 cm
nie sprawdza się
dopuszcza się na długości
ci 1 m danej powierzchpowierzch
ni jedno wgłębienie wielkości
ci do 5 cm2, nie głębsze niż 0,5 cm, nie wynikające
ce z techniki wywy
konania faktury
wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograniograni
czeń. Wypukłość poza lico pasa obrobionego na
powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedoniedo
puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony
nie
chodnika) dopuszcza się wypukłości
ści poza lico sprawdza
pasa obrobionego do 3 cm
się
w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia
ębienia niedo
niedopuszczalne, pozostała część powierzchni nie
podlega sprawdzeniu
nie sprawdza się
3

5

0,5 cm
0,3 cm

1 cm
0,5 cm
0,3 cm

0,2 cm na długości powierzchni
-

Drogowe
rodzaj
rodzaj
„A”
„B”
0,5 cm

1,0 cm

na długości pow.

-

2.6. Przechowywanie krawężników
ników
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów,
odmian i wielkości.
Krawężniki
niki uliczne, mostowe, peronowe i drogowe typu „A” należy
nale układaćć na powierzchniach spodu, w
szeregu na podkładkach drewnianych.
Dopuszcza się składowanie kraw
krawężników prostych w kilku warstwach,, przy zastosowaniu drewnianych
podkładek pomiędzy
dzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości
wysoko ci warstw nie powinna przekraczać
przekracza 1,2
m.
Krawężnik
nik drogowy rodzaju „B” dozwala się
si układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym
wysokość stosów niee powinna przekraczać
przekracza 1,4 m.
2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw
2.7.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową
cementowo
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712
PN
[4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN--B-06711 [3].
2.7.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy
rawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej
cementowo piaskowej powinien być
by cementem
portlandzkim klasy nie niższej niżż „32,5” odpowiadający
odpowiadaj
wymaganiom PN-B-19701 [6].
2.7.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa
Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać
odpowiada wymaganiom podanym w ST D
D-08.01.01
„Krawężniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników
ężników
Roboty wykonuje się ręcznie
ęcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
cementowo piaskowej,
− wibratorów płytowych do zagęszczania
ęszczania podsypki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki
niki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami
rodkami transportowymi.
Krawężniki należy układać
kładać na podkładach drewnianych, rzędami, długością
ś ą w kierunku jazdy środka
transportowego.
Krawężnik
nik uliczny i mostowy oraz krawężnik
kraw
drogowy rodzaju „A” może byćć przewo
przewożony tylko w jednej
warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim
rednim stykiem, nale
należy je do transportu
zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość
grubo tych przekładek nie
powinna być mniejsza niż 5 cm.
Krawężniki
niki drogowe rodzaju „B” można
mo
przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia,
czenia, układać
układa w dwu lub
więcej warstwach, nie wyżej
ej jednak jak do wysokości
wysoko ścian bocznych środka
rodka transportowego.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę
podsypk powinien odpowiadać
odpowiada wymaganiom wg
OST D-08.01.01 „Krawężniki
niki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należyy wykonywa
wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać
odpowiada wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
ędnieniem w szeroko
szerokości dna
wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia
szczenia dna wykonanego koryta pod ław
ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być
by zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01
08.01.01 „Krawężniki
„Kraw
betonowe”
pkt 5.
5.4. Ustawienie krawężników
ników kamiennych
Ustawianie krawężników
ników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być
by zgodne z warunkami podanymi w
ST D-08.01.01 „Krawężniki
niki betonowe” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać
wykona badania materiałów przeznaczonych do
Przed przystąpieniem
ustawienia krawężników
ników kamiennych i przedstawić
przedstawi wyniki tych badań Inżynierowi
ynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania krawężników
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Badania krawężników
ników kamiennych obejmują:
obejmuj
− sprawdzenie cech zewnętrznych,
trznych,
− badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnętrznych
ętrznych obejmuje:
− sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu
wygl
zewnętrznego,
− sprawdzenie wad i uszkodzeń.
Badanie laboratoryjne obejmuje:
− badanie nasiąkliwości wodą,
− badanie odporności na zamrażanie,
żanie,
− badanie wytrzymałości na ściskanie,
ciskanie,
− badanie ścieralności
ci na tarczy Boehmego,
− badanie wytrzymałości
ci na uderzenie.
Sprawdzenie cech zewnętrznych
ętrznych należy
nale przeprowadzać przy każdorazowym
dorazowym odbiorze partii krawężników.
kraw
Badanie laboratoryjne należyy przeprowadzać
przeprowadza na polecenie Inżyniera
yniera na próbkach materiału kamiennego, z którego
wykonano krawężniki,
niki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych
tych z zakwestionowanych krawężników,
kraw
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki
niki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać
przekracza 400 sztuk.
W przypadku przedstawienia większej
wi
ilości krawężników, należy dostawę podzielić
podzieli na partie składające
się co najwyżej z 400 sztuk.
Pobieranie próbek materiału kamiennego należy
nale przeprowadzać wg PN-B-06720
06720 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy
nale
przeprowadzać poprzez oględziny
ędziny zewnętrzne
zewn
zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką
pod
milimetrowąą z dokładnością
dokładno
do 0,1 cm.
Sprawdzenie równości
ci powierzchni obrobionych przeprowadzać
przeprowadza należyy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdłuż krawędzi
dzi i po przekątnych
przek tnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń
odchyle z dokładnością do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.
Sprawdzenie krawędzi
dzi prostych przeprowadzać
przeprowadza należyy przy pomocy linii metalowej.
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń
uszkodze przeprowadzać należy poprzez oględziny
dziny zewnętrzne,
zewn
policzenie ilości
szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości
wielko z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się
si wizualnie przez porównanie z wzorem.
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych
zewn
oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy
przeprowadzić wg BN-66/6775-01
01 [9].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników
krawężników kamiennych powinny
obejmować wszystkie właściwości,
ści, które zostały okre
określone
lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów
m
wg
pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należyy sprawdzać:
sprawdza
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ław,
− ustawienie krawężników
ników i wypełnienie spoin,
zgodnie z warunkami określonymi
lonymi w ST D
D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika
kraw
kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, SST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
poz
8.2. Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu
Odbiorowi robót zanikających
ących i ulegających
ulegaj
zakryciu podlegają:
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− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płat
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m krawężnika
krawęż
kamiennego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce
jsce wbudowania,
wykonanie wykopu pod ławę,
ew, wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
ustawienie krawężników
ników na podsypce,
wypełnienie spoin,
zasypanie zewnętrznej ściany
ciany krawężnika
kraw
gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

PN-B-01080

2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06720
PN-B-19701

7.
8.
9.

PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
Kamie
zastosowanie
Roboty ziemne budowlane
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Pobieranie próbek materiałów kamiennych
Cement. Cement powszechnego użytku.
ytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
zgodno
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
Kamień
Elementy kamienne. Krawężniki
niki uliczne, mostowe i
drogowe.
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D-08.02.01

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH
BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są
s wymagania dotycz
dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm
50x50x7
w ramach
rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich
kich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
d
zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z wykonaniem
chodnika:
− z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
− z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla
pieszych.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe ssą zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjamii i z definicjami podanymi w D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
ce robót podano w D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotycz
materiałów, ich pozyskiwania
ania i składowania, podano w D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zależności
ci od wymiarów i kształtu, rozró
rozróżnia się następujące
ce rodzaje płyt chodnikowych betonowych:
A - płyta normalna kwadratowa,
B - płyta połówkowa,
C - płyta infuła,
D - płyta narożnikowa ścięta,
E - płyta narożnikowa
nikowa kwadratowa
2.2.2. Odmiany
W zależności
ci od technologii produkcji płyty rozróżnia
rozró
się odmiany:
płyta jednowarstwowa
- 1,
płyta dwuwarstwowa
-2
2.2.3. Gatunki
W zależności
ci od dopuszczalnych wielkości
wielko i liczby uszkodzeń oraz odchyłekk wymiarowych rozróżnia
rozró
się
gatunki płyt:
- gatunek I

- G1,

- gatunek II

- G2.

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać
odpowiada wymaganiom BN-80/6775
80/6775-03/01 [7] i BN-80/677503/03 [8].
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej
jednowarstw
(1) o wymiarach 35 x
17,5 cm gat. I:
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Płyta chodnikowa B-11 35/17,5 BN-80/6775-03/03
BN
[8].
Co najmniej co 50-ta
ta płyta na stronie nie narażonej
nara
na ścieranie
cieranie powinna mieć podany w sposób trwały:
znak wytwórni, symbole elementu, datę
dat produkcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych
Rodzaj

Wymiary płyt, cm

Grubo
Grubość

płyty

a

b

c

d

A

35

-

-

-

50
B

płyty h, cm

min 5

35

17,5

-

-

50

25

C

35

-

49,7

25

D

-

-

49,7

25

E

-

-

-

25

max 7

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych
Rodzaje

Dopuszczalne odchyłki, mm

wymiaru

Gatunek I

Gatunek II

a, b, c, d, h

±2

±3
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi
dzi płyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość
wielko
wad i uszkodzeń
uszkodze

płyt chodnikowych betonowych

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm

2

3

Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne
(ścieralne), mm
krawędzi i naroży
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.3.3. Składowanie
Płyty chodnikowe betonowe powinny być
by składowane rębem,
bem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu
podło
wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być
by posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty
należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać
zabezpiecza krawędzie
dzie przed uszkodzeniem przekładkami
drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy
nale y stosować
stosowa beton klasy C20/25 i
C25/30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna)
(
warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy C25/30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy
nale stosować cement portlandzki klasy nie ni
niższej niż
„32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być
by zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być
by cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający
odpowiadaj
wymaganiom PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiada
odpowiadać wymaganiom PN-B-06712
06712 [2], a do zaprawy cementowopiaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu podano w D-M-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
23

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D
D-08.00.00
„ ELEMENTY ULIC I DRÓG”
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty wykonuje się ręcznie
ęcznie przy zastosowaniu sprzętu
sprz pomocniczego:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowocementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych
r
lub mechanicznych
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
ce transportu podano w D-M-00.00.00
D
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe betonowe mogą
mog być przewożone dowolnymi środkami
rodkami transportu po osi
osiągnięciu przez
beton wytrzymałości
ci minimum 0,7 wytrzymałości
wytrzymało projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się
si i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna ich warstwa nie powinna wystawać
wystawa poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości
wysoko tej płyty.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych betonowych,
podano w D-08.01.01 „Krawężniki
niki betonowe” pkt 4.3
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00
D
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu
podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi
żnymi i poprzecznymi chodnik
chodnikaa oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w DD
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
zag
podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia
ęszczenia koryta nie może
mo być
mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zzawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona
szczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli
eli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca
ods
ąca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami
w
określonymi w D-04.02.01
04.02.01 „Warstwy odsączające
odsączaj
i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy krawężnikach
nikach należy
nale układać w taki sposób, aby ich górna krawędź
ędź znajdowała się powyżej
górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach
dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio doci
docięte należy układać w
jednym poziomie, regulującc wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach
urz dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy
nale zalać zaprawą
cementowo-piaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy
nale tak układać,, aby spoiny rozszerzały się
si wachlarzowo. Płyty
mogą być przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być
by układane w odcinkach prostych, łłączących się przy
użyciu trójkątów
tów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielko
Wielkość
ść trójkątów
trójk
dostosować należy
do szerokości
ci chodnika i promienia łuku.
5.6. Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać
przekracza 0,8 cm. Szerokość
Szeroko spoin na łukach nie
powinna być większa niż 3 cm.
Spoiny pomiędzy
dzy płytami po oczyszczeniu powinny być
by zamulone piaskiem na pełn
pełną grubość płyty lub
wypełnione zaprawą cementowo-piaskow
piaskową.
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5.7. Pielęgnacja chodnika
Chodnik, którego spoiny wypełnione są
s zaprawą cementową, należy pokryćć warstwą
warstw piasku grubości od
1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć
żyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu
gu 10 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli
troli jakości
jakoś robót podano w D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać
wykona badania materiałów przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań
bada Inżynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu
du zewnę
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
ędzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących
ących na powierzchniach
powierzchnia i krawędziach
dziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary długości
długoś i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
PN
[3].
Sprawdzenie kształtu
tałtu i wymiarów elementów należy
nale przeprowadzić z dokładnoś
dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy,
ta my, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. Sprawdzenie kkątów
prostych w narożach
ach elementów wykonuje się
si przez przyłożenie kątownika
ika do badanego naroża
naro i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Pozostałe badania płyt chodnikowych należy
nale wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775BN
03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałychh materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości,
ści, określone
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłożaa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
projektow i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą
wynosz dla:
− głębokości koryta:
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
− o szerokości powyżej
ej 3 m: ± 2 cm,
− szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości
grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
podłu
polega na
stwierdzeniu zgodności
ci z dokumentacją
dokumentacj projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubości podsypki nie mogą przekraczać
przekracza ± 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości
ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności
zgodno
wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać
przeprowadza należy w następujący sposób:
posób: na każde
ka
200 m2 chodnika
z płyt betonowych należy zdjąć
ąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć
zmierzy grubość podsypki oraz sprawdzi
sprawdzić układ
płyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości
ci chodnika
Sprawdzenie równości
ci przeprowadzać
przeprowadza należy łatą co najmniej raz na każde
żde 150 do 300 m2 ułożonego
chodnika i w miejscach wątpliwych,
tpliwych, jednak nie rzadziej niż
ni co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit
prze
pod łatą nie
powinien przekraczać 1,0 cm.
żnego
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużneg
Sprawdzenie profilu podłużnego
podłuż
przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc
bior pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż
ni co 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
mog przekraczać ± 3
cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać
dokonywa należy szablonem z poziomicą,
ą, co najmniej raz na każde
ka
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych,
w
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości
ści spoin
Sprawdzenie równoległości
ści spoin należy
nale przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych
napi
wzdłuż
spoin i przymiaru z podziałką milimetrow
milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości
ci i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości
ci spoin nale
należy przeprowadzać przez usunięcie
cie spoin na długości
długo
około 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na każde
żde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości
ci oraz wypełnienia
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady
asady obmiaru robót podano w D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, ST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności podano w D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe
rowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsączają
ączającej,
rozścielenie
cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
ułożenie płyt,
zapraw cementową,
wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą
pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
wod
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-06711
PN-B-06712

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
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3.
4.
5.
6.

PN-B-10021
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. Cement powszechnego użytku.
ytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
zgodno
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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D-08.02.02

CHODNIKI Z PŁYT WSKAŹNIKOWYCH
WSKA

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych
zanych z wykonaniem fragmentów
fragment
chodnika z płyt chodnikowych wskaźnikowych
nikowych betonowych stosowanych
na peronach przystanków
w tramwajowych i autobusowych oraz przejściach
przej ciach dla pieszych w ramach rozbudowy drogi
gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego)
ego) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z wykonaniem
chodnika na przejściach
ciach dla pieszych.
1.3.1. Betonowe płytki wskaźnikowe
nikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania części
ci nawierzchni
nawie
chodnikowej
przystanków
w komunikacji zbiorowej, przy przejściach
przej ciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane,
posiadające specjalnie ukształtowane
towane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ułatwienia
u atwienia przemieszczania się
si
osób niewidomych i niedowidzących
cych wchodzące
wchodz
w skład
ad systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.
1.3.2. Płytki ostrzegawcze - prefabrykowane płyty
p
betonowe ze specjalnie ukształtowan
towaną górną powierzchnią z
wypustkami w kształcie stożka
ka ściętego stosowane w celu zasygnalizowania strefy decyzji. Służą
S
do
poinformowania osoby niedowidzącej,
niedowidz
niewidomej, że w miejscu ich występowania
powania jest możliwość
mo
(lub
konieczność)) zmiany kierunku, lub za miejscem ich występowania
wyst
znajduje się przejście
cie dla pieszych przez jezdnię
jezdni
lub torowisko.
1.3.3. Płytki kierunkowe - prowadzące
prowadz
- prefabrykowane płyty
yty betonowe ze specjalnie ukształtowana
ukszta
górną
powierzchnią z wypustkami wzdłuużnymi
nymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczania kierunku przejścia
przej
przez
jezdnię za krawężnikiem,
nikiem, do zasygnalizowania
zasygnal
bezpiecznej odległości od krawędzi
dzi peronów
peron
przystankowych,
oznaczające
ce pole wsiadania do tramwaju lub autobusu (sytuowane na wysokości
wysoko ci pierwszych drzwi zatrzymującego
zatrzymuj
się przy peronie pojazdu) oraz do wyznaczanie ścieżek prowadzących dla osób niedowidzących
niedowidz
i niewidomych.
Płytki te mogą oznaczać takżee miejsce gdzie znajdują
znajduj się schody, winda, wejście
cie do budynku, lub informator
głosowy.
1.3.4. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D
D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- płyty wskaźnikowe,
- piasek na podsypkę
- cement do podsypki
- woda,
2.3. Płyty wskaźnikowe
2.3.1. Typy płyt
W zależności od przeznaczenia rozróż
óżnia się następujące typy płyt wskaźnikowych:
- płytki
ytki ostrzegawcze (z wypustkami w kształcie stożka ściętego),
- płytki kierunkowe (prowadzące
ce z wypustkami wzdłużnymi
wzd nymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal całej
ca
długości płytki)
- płytki
ytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi (stosowane tylko na pochylniach dla wózków
w
inwalidzkich).
2.3.2. Odmiany kolorystyczne
óżnia się odmiany:
W zależności od przeznaczenia rozróż
1 - płyty standardowe - białe
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2 - płyty barwione
Kolor płyt winien odpowiadać wymaganiom określonym
okre lonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.
Wykonawca przed zamówieniem
wieniem dostawy
do
musi przedstawić Zamawiającemu próbki
bki płyt
p
do ostatecznego
zatwierdzenia barwy i dalszego porównania
por
dostarczanych płyt z wzorcowymi. Beton płłyt winien być barwiony w
masie, w związku
zku z tym kolorystyka płyt
p ma ograniczenia technologiczne pod względem
dem jaskrawości. Na przykład
dla odcienia maksymalnie zbliżonego
onego do koloru żółtego beton winien być co najmniej o barwie RAL 1002 lub
bardziej jaskrawej.
2.3.3. Płytki wskaźnikowe - wymagania techniczne
2.3.3.1. Kształtt i wymiary wypustek
Kształt płytek kierunkowych
nkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. 1a i 2a.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów
w płytek
p
wskaźnikowych
nikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2.
Wymiary i tolerancje wypustek płytki
ytki prowadzącej
prowadz cej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b.
Wymiary i tolerancje wypustek płytki
ytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.

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

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

szczeg powierzchni
Rys. 2a. Płytka ostrzegawcza – szczegół
29

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D
D-08.00.00
„ ELEMENTY ULIC I DRÓG”

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

Wymiary nominalne
płyt [mm]

Klasa
(znakowanie)

Długość [mm]

Szerokość [mm]

Grubość [mm]

±1

±1

±1

Wymiary podstawy
400 x 400
300 x 300

3

250 x 250

(R)

Grubość
wypustek) 80

(bez

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

Znakowanie

3

L

Maksymalna różnica
ró
2
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2.3.3.3. Właściwości
ci fizyczne i mechaniczne
Tablica 4. Wymagania wobec płytek
ytek wskaźnikowych, ustalone w PN-EN
EN 1339 do stosowania
w warunkach kontaktu z solą odladzającą
odladzaj
w warunkach mrozu
1
1.1

1.2

1.3

Właściwości
ci fizyczne i mechaniczne
Odporność na D
zamrażanie/
rozmrażanie
anie z
udziałem soli
odladzających
Wytrzymałość
U
na zginanie
Trwałość
ze
względu na
wytrzymałość
Odporność na
ścieranie

F

1.5

Odporność na
poślizgnięcie

I

1.6

Siła niszcząca

110

1.4

I

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

Klasa wytrz.
3

Charakterystyczna
wytrzymałość
ść
MPa 6,0

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

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

2.4. Materiały na podsypkę cementowo
cementowo-piaskową
Cement na podsypkę cementowo-piaskow
piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający
wymaganiom PN-EN 197-1.
1. Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowania) winien spełniać
spe
następujace
wymagania normy PN-EN
EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawartość pyłów - F3, nasiąkliwość
ść – WA241).
Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN
PN
1008. Bez badań laboratoryjnych można
mo
stosować
wodociągową wodę pitną.
Podsypka winna osiągnąć wytrzymałość
wytrzyma
R28≥14MPa.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Wykonawca przystępujący
cy do wykonania nawierzchni płytek
p
wskaźnikowych
nikowych powinien wykazać
wykaza się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
tu:
- koparko-ładowarek z osprzętem
tem do przewozu materiału
materia wewnątrz placu budowy
- zagęszczarek do podsypki
- ubijaków ręcznych do ubijania płytek,
ytek,
- narzędzi brukarskich
- pił mechanicznych do cięcia płyt
- innego jeśli Wykonawca uzna, żee jest niezbędny.
niezb
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płytek
Płyty chodnikowe wskaźnikowe
nikowe betonowe mogą
mog być przewożone
one na paletach dowolnymi środkami transportu, po
osiągnięciu wytrzymałości
ci minimum 0,7 wytrzymałości
wytrzyma
projektowanej. Płyty
yty powinny być
by zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających
zabezpieczaj
je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny być
by zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod chodnik
Koryto wykonane w podłożuu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być
by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi
nymi i poprzecznymi
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST DD
04.01.01 „Korytowanie
Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
zag
podłoża”. Wskaźnik
nik zagęszczenia
zag
koryta nie może
być mniejszy od 0,97 według
ug normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu
zczeniu powinna wynosić
wynosi okołoo 3 cm. Podsypka powinna być
by zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Podbudowa
Płytki wskaźnikowe powinny być układane
uk
na podbudowie z kruszywa łamanego
amanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 zgodnie z D-04.04.02.
5.5. Zasady układania płyt wskaźnikowych
źnikowych
Płyty przy krawężnikach i sąsiadująącej nawierzchni z innych płyt
yt chodnikowych i kostki betonowej należy
nale układać
w taki sposób, aby ich górna
rna krawędź
kraw
znajdowała się na poziomie krawędzi sąsiednich
siednich elementów.
element
Przy
urządzeniach
iach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty
p
odpowiednio docięte należyy układać
uk
w jednym poziomie,
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty
P
należy układa
adać zgodnie ze wzorem
wskazanym w dokumentacji projektowej. Płyty
P
mogą być przycinane. Płytek nie należży dobijać zagęszczarkami
płytowymi – dobijanie wykonać młotkiem
otkiem brukarskim poprzez elastyczną
elastyczn przekładkę.
Zaleca się układanie płytek
ytek ze spoiną
spoin szer. do 3mm w poziomie górnych krawędzi. Po ułoożeniu płytek,
spoiny wypełnić drobnym
ym piaskiem, lub miałem
mia
kamiennym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robótt Wykonawca powinien uzyskać:
uzyska
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a) w zakresie betonowych płyt
yt wskaźnikowych
wska
- deklarację zgodności
ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badań
bada cech charakterystycznych płyt,
p
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę
Wykonawc cech zewnętrznych płyt wg pktu 2.2.3.,
b) w zakresie innych materiałów
- ew. badania właściwości
ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone
okre lone w normach, które
kt
budzą wątpliwości
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań
bada Wykonawca przedstawia Inżynierowi
ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłożaa polega na stwierdzeniu zgodności
zgodno z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości
grubo
i wymaganych spadków
w poprzecznych i podłużnych
pod
polega na
stwierdzeniu zgodności
ci z dokumentacją
dokumentacj projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubości
grubo
podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości
ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności
zgodno ci wykonania z dokumentacją
dokumentacj
projektową oraz wymaganiami
niami niniejszej ST.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości
ci chodnika
Sprawdzenie równości
ci przeprowadzać
przeprowadza należy łatą czterometrową co najmniej raz na każde
ka
5 m2 ułożonego
chodnika z wmontowanymi płytami
ytami wskaźnikowymi
wska
i w miejscach wątpliwych,
tpliwych, jednak nie rzadziej niż
ni co 5 m2
chodnika. Dopuszczalny prześwit
wit pod łatą nie powinien przekraczać 0.5cm. Różnice
nice wysokości
wysoko
przylegających
krawędzi płyt, kostki lub krawężnika
nika nie mogą
mog przekraczać 2mm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużn
żnego
Sprawdzenie profilu podłużnego
nego przeprowadzać
przeprowadza należy za pomocą niwelacji, biorąc
bior
pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż
ni co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
załamania niwelety nie mogą przekraczać
przekracza ± 1 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać
dokonywa należy szablonem z poziomicą,, co najmniej raz na każde
ka
5 m2
chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą
wynosz ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości
ści spoin
sp
Sprawdzenie równoległości
ci spoin należy
nale przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów
w napiętych
napi
wzdłuż spoin i
przymiaru z podziałką milimetrową raz na działkę roboczą.. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 0.5 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości
ci i wypełnienia spoin
Wypełnienie
nienie spoin, powinno wykazywać
wykazywa całkowite wypełnienie
nienie badanej spoiny na pełną
pe
głębokość. Szerokość
spoin nie powinna być większa
ksza od 3mm.
6.4.6. Sprawdzenie barwy i desenia ułożonych
uło
płyt
Barwa, typ płyt i deseń ułożonych płłyt należy na bieżąco kontrolować z dokumentacją projektową.
projektow
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt wskaźnikowych.
wska
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.1. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robótt podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, ST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
da wyniki pozytywne.
8.1.2. 8.2. Odbiór robót zanikających
ących i ulegaj
ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod chodnik,
- wykonanie podbudowy
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- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
ytek wskaźnikowych
wska
obejmuje:
Cena wykonania 1m2 chodnika z płytek
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie materiałów
- ułożenie i zagęszczenie podsypki
- ułożenie i ubicie płytek
piel
nawierzchni,
- wypełnienie spoin, oczyszczenie i pielęgnację
- przeprowadzenie badań i pomiarów
w wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3.

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

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

BETONOWE OBRZEŻA
OBRZE
CHODNIKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji
specyfikacj technicznej (ST) są wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża
obrze
chodnikowego w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego)
o) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót zwi
związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego 6x25x100 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
bet
rozgraniczające
ce jednostronnie lub dwustronnie ciągi
ci
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami
nor
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
ące robót podano w ST D
D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą materiałów, ich pozyskiwania
kiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
−
−
−
−

Materiałami stosowanymi są:
są
obrzeża odpowiadające
ce wymaganiom BN-80/6775-04/04
BN
[9] i BN-80/6775-03/01 [8],
żwir
wir lub piasek do wykonania ław,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711
06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeżaa chodnikowe - klasyfikacja
W zależności
ci od przekroju poprzecznego rozróżnia
rozró
się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie
- On,
− obrzeże wysokie
- Ow.
W zależności
ci od dopuszczalnych wielkości
wielk
i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża
obrze dzieli
się na:
− gatunek 1
- G1,
− gatunek 2
- G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża
obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN--80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeżaa chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeżyy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża
obrze chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża

Wymiary obrzeży, cm
b
h

1

r

On

75
100

6
6

25
25

3
3

Ow

75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

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

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
obrze
Powierzchnie obrzeżyy powinny być
by bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie
dzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw
krawędzi
dzi elementów nie powinny przekracza
przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
obrze
Dopuszczalna wielkość
wielko
wad i uszkodzeń
uszkodze
Gatunek 1
Gatunek 2

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

2

3

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

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10
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2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeżaa chodnikowe mogą
mog być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeżaa chodnikowe należy
nale układać z zastosowaniem podkładek
i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość
grubo 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
ść minimum 5 cm większa
wi
niż
szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należyy stosować
stosowa beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir
wir do wykonania ławy powinien odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-11111
11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej
cementowo
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D08.01.01 „Krawężniki
niki betonowe” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania
nia dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie
ęcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu
sprz tu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeżaa chodnikowe mog
mogą być przewożone dowolnymi środkami
rodkami transportu po osiągnięciu
osi
przez beton wytrzymałości
ci minimum 0,7 wytrzymałości
wytrzymało projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się
si i uszkodzeniami w czas
czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki
niki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne”
ne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę)
(ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać
odpowiada wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
ędnieniem w szeroko
szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłożee pod ustawienie obrzeża
obrze może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru
lub piasku, o grubości
ci warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
zag
Podsypkę (ławę)) wykonuje się
si przez zasypanie
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie
ęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży
obrzeż chodnikowych
Betonowe obrzeżaa chodnikowe należy
nale
ustawiać na wykonanym podłożu
żu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża
obrze
od ciągu
gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnętrzna ściana
ciana obrzeż
obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem
wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać
przekracza szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zapraw
zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy
nale oczyścić i zmyć wodą.. Spoiny muszą
musz być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
gólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać
wykona badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeżyy chodnikowych i przedstawić
przedstawi wyniki tych badań Inżynierowi
ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu
du zewnętrznego
zewnę
należy przeprowadzić na podstawie oględzin
ędzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących
ących na powierzchniach i krawędziach
kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary długości i głębokości
ci uszkodze
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
PN
[4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy
nale przeprowadzić z dokładnoś
dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy,
ta y, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
k
prostych
w narożach
ach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika
townika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować
obejmowa wszystkie właściwości
ciwości określone
okre
w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należyy sprawdzać
sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłożaa z rodzimego gruntu piaszczystego
piaszc
lub podsypki (ławy) ze żwiru
wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
− linii obrzeżaa w planie, które może wynosić
wynosi ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża
obrze , które może wynosić ±1 cm na każde
de 100 m długości
długo obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać
wykazywa całkowite wypełnienie badanej spoiny
na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady
asady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża
obrze a chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00
D
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, SST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
da wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu
Odbiorowi robót zanikających
ących i ulegających
ulegaj
zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża
obrze chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
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ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany
ciany obrzeża,
obrze
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

ŚCIEK
CIEK ULICZNY Z BETONOWEJ
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
BRUKOWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ścieków
cieków ulicznych z betonowej kostki brukowej w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego)
o) w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dot
zasad prowadzenia robót zwi
związanych z wykonaniem i
odbiorem ścieku
cieku ulicznego przykrawężnikowego
przykrawęż
lub międzyjezdniowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek – zagłębienie
bienie z umocnionym dnem, zbierające
zbieraj
i odprowadzające wodę.
1.4.2. Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni, służący
cy do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnika do odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.3. Ściek międzyjezdniowy – element konstrukcji jezdni, służący
cy do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni,
zchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.
1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej
cieralnej nawierzchni, wykonany metodą
metod wibroprasowania z betonu niezbrojonego.
1.4.5. Ściek
ciek uliczny z betonowej kostki brukowej – ściek przykrawężnikowy
nikowy lub międzyjezdniowy wykonany z
betonowej kostki brukowej. Liczba zastosowanych rzędów
rz
kostek związana
zana jest z objętością
objętoś
spływu i warunkami
konstrukcyjnymi ścieku (patrz zał. 3 i 4).
1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy
dzy przylegającymi
przylegaj cymi elementami (kostkami) wypełniony określonym
okre
materiałem
wypełniającym.
1.4.7. Szczelina dylatacyjna – spoina wykonywana zwykle co kilkadziesiąt
kilkadziesi t metrów długoś
długości ścieku (nad szczelinami
ławy betonowej
ej lub jako przedłużenie
przedłużenie szczelin nawierzchni betonowej), wypełniona drogowymi zalewami na
gorąco lub na zimno, umożliwiająca
ąca odkształcenia temperaturowe ścieku.
1.4.8. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacj
dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być
by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiały do wykonania ścieku
–
–
–

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ścieku są:
betonowe kostki brukowe,
krawężniki,
beton na ławę,
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materiał do wykonania podsypki,
materiał do wypełnienia spoin,
materiał do wypełnienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jeśli
li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania
w
ścieku
cieku należy
należ użyć betonową kostkę
brukową o następujących
cych cechach charakterystycznych:
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. wzór (kształt): prostopadłościenny,
cienny,
3. wymiary: szerokość min. 10 cm, grubość
grubo min. 8 cm, długość wg ustaleń producenta,
4. barwa: uzgodniona przez Wykonawcę
Wykonawc z Inżynierem.
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa
okre la PN-EN
PN
1338 [5] w sposób
przedstawiony w tablicy 1.
Tablicaa 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN
PN EN 1338 [5] do stosowania na
zewnętrznych
trznych nawierzchniach, mających
maj
kontakt z solą odladzającąą w warunkach mrozu
Lp.
1
1.1

1.2

2
2.1
2.2

Cecha
Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości
ci
< 100 mm
≥ 100 mm
Odchyłki płaskości
ści i pofalowania
(jeśli
li maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości
długo pomiarowej
300 mm
400 mm
Właściwości
ci fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamraż
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających
odladzaj
(wg
klasy 3, zał. D)
Wytrzymałość na rozci
rozciąganie przy
rozłupywaniu

Załącznik
normy
C

Wymaganie
Długość
±2
±3

C

szerokość

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

D
F

2.3

Trwałość (ze względu na wytrzyma
wytrzymałość)

F

2.4

Odporność na ścieranie
cieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

GiH

2.5

Odporność na poślizg/po
ślizg/poślizgnięcie

I

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie
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grubość

1,0
1,5

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0
kg/m2, przy czym każdy
dy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m2
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa.
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien
wykazywać obciążenia niszczącego
ącego mniejszego ni
niż
250 N/mm długości rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej ściernej,
Böhmego,
wg zał. G normy –
wg zał. H mormy –
badanie alternatywne
badanie podstawowe
≤ 23 mm
≤20 000mm3/5000 mm2
a) jeśli
li górna powierzchnia kostki nie była szlifo
szlifowana lub polerowana – zadawalająca
zadawalaj
odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga sięę podania warto
wartości
odporności na poślizg/poślizgnię
lizgnięcie – należy
zadeklarować minimalną jej wartość
warto pomierzoną
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem
przyrz
do
badania tarcia)
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć
mie rys
i odprysków,
rozwarstwie w kostkach
b) nie dopuszcza się rozwarstwień
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane
uwa
za istotne
a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien opisaćć rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
by
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną
zatwierdzon
przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice
nice w jednolitości
jednolito
tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach
ściach surowców i
zmianach warunków twardnienia nie są
s uważane
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za istotne

2.3.3. Składowanie kostek
Kostkę dostarczoną na paletach mo
można składować na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże
podło powinno być
wyrównane i odwodnione.
2.4. Krawężniki
2.4.1. Wymagania ogólne
Przy ścieku
cieku z betonowej kostki brukowej można
mo
stosować krawężniki
niki betonowe według PN-EN
PN
1340 [6]
lub krawężniki
niki kamienne według PN
PN-EN 1343 [7]. Przykłady krawężników
ników podano w zał. 2 i 3.
Krawężniki ustawia sięę na podsypce cementowo-piaskowej,
cementowo
spełniającej
cej wymagania według punktu 2.6.
2.4.2. Krawężnik betonowy
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom
kraw
betonowym określa PN-EN
EN 1340 [6] w sposób
sp
przedstawiony w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec krawężnika
krawęż
betonowego, ustalone w PN-EN
EN 1340 [6] do stosowania w warunkach
kontaktu z solą odladzającą
odladzają w warunkach mrozu
Lp.
1
1.1

1.2

2
2.1
2.2

2.3

Cecha

Załącznik

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

2.4

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

GiH

2.5

Odporność na poślizg/
ślizg/
poślizgnięcie

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

J

3.2

Tekstura

J

I

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

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2,
przy czym każdy
dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Klasa
Charakterystyczna
Każ pojedynczy
Każdy
wytrz.
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
1
3,5
> 2,8
2
5,0
> 4,0
3
6,0
> 4,8
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są
s
normalnej konserwacji
Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
szerokiej ściernej,
Böhmego,
odporwg zał. G normy
wg zał. H normy –
ności
– badanie
badanie alternatywne
podstawowe
1
Nie określa się
Nie określa
okre się
3
≤ 23 mm
≤ 20000 mm3/5000 mm2
4
≤ 20 mm
≤ 18000 mm3/5000 mm2
a) jeśli górna powierzchnia krawężnika
ężnika nie była
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca
zadawalaj
odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
warto
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzon
pomierzoną wg zał. I
normy (wahadłowym przyrządem
dem do badania tarcia),
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgni
ślizgnięcie w normalnych warunkach użytkowania
ytkowania krawężnika
krawęż
jest zadawalająca przez cały okres użytkowania,
ytkowania, pod warunkiem
właściwego
ciwego utrzymywania i gdy na znacznej cz
części nie
zostało odsłonięte
te kruszywo podlegające
podlegaj
intensywnemu polerowaniu.
a) powierzchnia krawężnika
nika nie powinna mieć
mie rys i
odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwieńń w krawężnikach
kraw
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie są uważane
ane za istotne
a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien określić rodzaj tekstury,

42

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D
D-08.00.00
„ ELEMENTY ULIC I DRÓG”

3.3

Zabarwienie

J

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

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

Cecha

Norma

1

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

PN-EN
1343,

Szerokość

zał. A [7]

± 10
±5
±3

2

3

Wymagania
Wysokość
Klasa 1
± 30
± 30
± 10

Klasa 2
± 20
± 20
± 10

Klasa 1
±5
± 15
±5

Klasa 2
±2
± 15
±5

ciosane

obrabiane

±6

±3

±6

±3

±10

±7

± 10

±5

wszystkie krawężniki
kraw
±5
2% wartości
ci zadeklarowanej

+ 10,
+ 5,
+ 3,

Odporność na zamra
zamrażanie/rozmrażanie, przy
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach
szczególnych zastosowań
zastosowa – norma dopuszcza
inne rodzaje badań)
Wytrzymałość na zginanie, w MPa, powinna by
być
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla
zastosowań na:
– obszarach ruchu pieszego i rowerowego
– obszarach dostępnych
ępnych dla lekkich pojazdów i
motocykli i sporadycznie dla samochodów;
wjazd do garaży
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PN-EN
12371 [8]
PN-EN
12372 [9],
PN-EN
1343, zał. B
[7]

– 15
– 10
– 3

Odporne (≤ 20% zmiany
wytrzymałości
ci na zginanie)
Zalecone minimalne
niszczące, w kN
3,5
6,0

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

4

Wygląd

9,0
14,0
25,0

PN-EN 1343
[7]

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

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach
składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów,
odmian i wielkości.
Krawężniki należyy układać na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkładkach drewnianych.
Dopuszcza się składowanie kraw
krawężników
ników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
drewniany
podkładek pomiędzy
dzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości
wysoko ci warstw nie powinna przekraczać
przekracza 1,2
m.
2.5. Beton na ławę
Do wykonania ław pod ściek i krawężnik
kraw
można stosować beton klasy C12/15 według PN-EN
PN
206-1 [3].
2.6. Materiały na podsypkę oraz do wypełnienia spoin i szczelin w ścieku i krawężnikach
ężnikach
Jeśli
li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy
nale stosować następujące
nastę
materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową
piaskową
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
cego wymagania PN-EN
PN
13242
[11], cementu powszechnego użytku
u
spełniającego wymagania PN-EN 197-11 [2] i wody odpowiadającej
odpowiadaj
wymaganiom PN-EN
EN 1008 [4],
b) do wypełniania spoin
− zaprawę cementowo-piaskową
piaskową 1:2 spełniającą wymagania wg pktu a),
c) do wypełniania
ełniania szczelin dylatacyjnych
− do wypełnienia górnej części
ęści szczeliny dylatacyjnej nale
należy stosować drogowe zalewy kauczukowo
kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniające
uszczelniaj ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniaj
spełniające wymagania norm
PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN
EN 14188-2
14188 [14],
− do wypełnienia dolnej częś
ęści szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniaj
spełniających
cych wymagania wg pktu a) lub inny materiał zaakceptowany przez
Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie
ie przeznaczonego do bezpośredniego
bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow
budowę,
powinno odbywać się na podłożu
żuu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można
mo na przechowywać
przechowywa do: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu
podło u twardym i suchym, b) terminu trwałości,
trwało
podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianachh oraz podłogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje się
si razem z paletami, z dopuszczalną wysokością
wysokoś
3 szt. palet. Cement
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany
dostarcza
luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego załadowania i wyładowania.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.000 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności
zale
ci od potrzeb, powinien wykaza
wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu
tu dostosowanego do przyjętej
przyj
metody robót, jak:
– betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
cementowo
– wibratory do betonu,
– zagęszczarki
szczarki wibracyjne płytowe zwykłe oraz z wykładziną
wykładzin elastomerową do zagęszczania
ęszczania powierzchni ścieku z
betonowych kostek brukowych,
– ubijaki ręczne,
– sprzętt do wypełniania szczelin dylatacyjnych,
dylat
– sprzęt drobny.
Sprzętt powinien odpowiadać
odpowiada wymaganiom określonym
lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być
by zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
transpo
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Betonowe kostki brukowe mogą
mog być przewożone
one na paletach, zabezpieczone przed przemieszczaniem się
si i
uszkodzeniem.
Krawężniki mogą byćć przewożone
przewo
dowolnymi środkami
rodkami transportowymi, zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Krawężniki
Kraw
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawężniki
niki kamienne należy
nale układać na podkładkach drewnianych, rzędami,
ędami, długością
długo
w kierunku
jazdy środka
rodka transportowego. Krawęż
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem si
się i uszkodzeniem
w czasie transportu.
Cement w workach może
że być
by przewożony
ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący
powoduj
uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa si
się
po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się
si na płask, przylegające
przylegaj
do siebie, w
równej wysokości do 10 warstw.
Zalewę lub masy uszczelniające
uszczelniaj
do szczelin dylatacyjnych można
na przewozić
przewozi dowolnymi środkami
transportu w fabrycznie zamkniętych
ętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących
chroni cych je przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być
by zgodny z dokumentacją projektowąą i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można
na korzystać
korzysta z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w załącznikach.
Podstawowe czynności
ci przy wykonywaniu robót obejmują:
obejmuj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie ławy,
3. ustawienie krawężnika,
4. ułożenie ścieku,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
–
–
–
–

Przed przystąpieniem
pieniem do robót należy,
nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
wskaza Inżyniera:
ustalić lokalizację robót,
ustalić dane niezbędne
dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
wysoko
usunąć przeszkody,
zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpocz
rozpoczęcia robót.
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5.4. Wykonanie ławy
Wykop pod ławę powinien odpowiadać
odpowiada wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
ędnieniem w szeroko
szerokości dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik
Wska
zagęszczenia
szczenia dna wykonanego koryta pod ław
ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Ławę betonową należyy wykonać
wykona w szalowaniu. Beton rozścielony
cielony w szalowaniu powinien być
by wyrównany
warstwami. Beton powinien odpowiadać
odpowiada wymaganiom określonym
lonym w punkcie 2.5. Co 50 m nale
należy stosować w
ławie szczeliny dylatacyjne, wypełnione zalewami określonymi
okre
w punkcie 2.6 c).
5.5. Ustawienie krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni kraw
krawężnika
nika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń
ustale powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu
du na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwi
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawęż
ężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
kraw
obsypana
piaskiem, żwirem,
wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawianie krawężników
w na ławie betonowej wykonuje się
si na podsypce cementowo-piaskowej,
cementowo
określonej
w punkcie 2.6 a) grubości określonej
lonej w dokumentacji projektowej (np. od 3 do 5 cm po zagęszczeniu).
zag
Spoiny krawężników
ników nie powinny przekraczać
przekracza szerokości
ci 1 cm. Spoiny nale
należy wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową, określonąą w punkcie 2.6 b). Spoiny krawężników
ników przed zalaniem zaprawą
zapraw należy oczyścić i
zmyć wodą.. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury, co 50 m nad szczeliną
szczelin dylatacyjną ławy, należy
szczelinę wypełnić zalewą określoną
śloną w punkcie 2.6 c).
5.6. Ułożenie ścieku
Przed ułożeniem ścieku
cieku należy
należ krawędź jezdni posmarować asfaltową masą zalewową
zalewow grubości 1÷2 cm.
Ściek układa się na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo
cementowo-piaskowej,
piaskowej, odpowiadającej
odpowiadaj
wymaganiom punktu 2.6 a). Jeśli
śli
li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubość
grubo podsypki powinna
wynosić po zagęszczeniu
szczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od przyjętej
przyj
grubości
ci podsypki nie powinny przekraczać
przekracza
± 1 cm. Podsypkę rozściela się i zagęszcza
zagę
się zagęszczarkami wibracyjnymi.
Ułożenie ścieku
cieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
cementowo piaskowej zaleca się
si wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niższej
niż
niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie robót jeśli
śli w ciągu
ci
dnia temperatura
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane sąą przymrozki, kostkę
kostk należy
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą
pap itp.).
Układanie kostek w ścieku
cieku powinni wykonywać
wykonywa przyuczeni brukarze. Kostkęę układa się
si
około 1,5 cm
wyżej
ej od projektowanej niwelety, ponieważ
poniewa po procesie ubijania podsypka zagęszcza
szcza si
się. Ubicie kostek należy
przeprowadzić za pomocą zagęszczarki
ęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
osłon z tworzywa sztucznego. Po ubiciu
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Elementy ścieku położone
żone obok urządzeń
urz
infrastruktury technicznej (np. kratek ściekowych) powinny
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej
powy powierzchni tych urządzeń.
Szerokość spoin pomiędzy
ędzy betonowymi kostkami brukowymi
brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po
ułożeniu kostek spoiny należyy wypełni
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.6 b).
Szczeliny dylatacyjne szerokości
szeroko co najmniej 8 mm powinny być wykonane w odległościach
odległo
zgodnych z
dokumentacją projektową lub ST. Szczeliny powinny być
by wypełnione trwale zalewami określonymi
okre
w punkcie 2.6
c).
Chcąc ograniczyć okres wykonywania robót, mo
można używać cementu o wysokiej wytrzymałości
wytrzymało wczesnej
do podsypki cementowo-piaskowej
piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą
zapraw cementowo-piaskową.
Po wypełnieniu spoin zaprawą,
zapraw powierzchnię ścieku należy starannie oczyścić.
5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe
czeniowe powinny być
by zgodne z dokumentacją projektow
projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane
zwi
z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
istniej
warunków
terenowych, takie jak:
usuni
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
− roboty porządkujące
ce otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien:
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− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające
dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
zgodno
deklarację zgodności, aprobatęę techniczną,
techniczn , ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości
wła
materiałów przeznaczonych
ch do wykonania robót, określone
okre
przez
Inżyniera,
− sprawdzić cechy zewnętrzne
trzne gotowych materiałów prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań
bada Wykonawca przedstawia Inżynierowi
ynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań
bada i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań
bada i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

1

Lokalizacja i zgodność granic terenu
robót z dokumentacją projektową
projektow

1 raz

Wg pktu 5 i dokumentacji
projektowej

2

Roboty przygotowawcze

1 raz

Wg pktu 5.3

3

Wykonanie ławy betonowej

Ocena ciągła

Wg pktu 5.4

4

Ustawienie krawężników

Jw.

Wg pktu 5.5

5

Ułożenie ścieku

Jw.

Wg pktu 5.6

6

Wykonanie robót wykończeniowych
czeniowych

Ocena ciągła

Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementów ścieku
W czasie robót związanych
zanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać w sposób podany w punktach 6.5, 6.6 i
6.7 poszczególne elementy robót.
6.5. Sprawdzenie wykonania ławy
a)
b)
c)
−
−
−

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
podlegaj
linia ławy w planie, która może
że się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde
każ 100 m ławy,
niweleta górnej powierzchni ławy, która może
mo się różnić od niwelety projektowanej o
± 1 cm na każde 100
m ławy,
wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
ka
100 m ławy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości
wysoko projektowanej,
szerokości
ci górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
równości
ci górnej powierzchni ławy 1 cm prze
prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną
przyło
czterometrową
łatą.

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawężnika
krawęż
Przy ustawianiu krawężnika,
ężnika, badaniu podlegają:
podlegaj
a) linia krawężnika w planie, która
ra może
mo się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde
ka
100 m ustawionego
krawężnika,
b) niweleta krawężnika,
nika, która może się
si różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde
ka
100 m ustawionego
krawężnika,
c) równość górnej powierzchni kraw
krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
ka
100 m
długości, która możee wykazywać prześwit nie większy niż
1 cm pomiędzy
dzy powierzchnią
powierzchni krawężnika a
przyłożoną czterometrową łatą,
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych
ka
10 metrach ustawionego krawężnika,
nika, przy czym wymagane jest
całkowite wypełnienie badanej spoiny,
e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych
ka
10 metrach ustawionego krawężnika,
nika, która nie mo
może być większa od 1
cm.
6.7. Sprawdzenie wykonania ścieku
cieku z betonowej kostki brukowej
Przy wykonaniu ścieku,
cieku, badaniu podlegają:
podlegaj
a) niweleta ścieku, która możee różnić
różni się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde
ścieku,
47

100 m wykonanego

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D
D-08.00.00
„ ELEMENTY ULIC I DRÓG”
b) równość podłużna ścieku,
cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka
każ 100 m długości, która
każde
może wykazywać prześwit
wit nie większy
wię
niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku
cieku a łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych
ka dych 10 metrach wykonanego ścieku, przy
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może
mo się różnić od grubości
ci projektowanej o ± 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, ST
i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli
eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających
cych i ulegających
ulegaj
zakryciu
Odbiorowi robót zanikających
ących i ulegających
ulegaj
zakryciu podlegają:
wykop pod ławę,
wykonana ława,
wykonane podsypki.
Odbiór tych robót powinien być
by zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
oraz niniejszej ST.

−
−
−

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Wymagania ogólne
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10.2. Normy
2.

PN-EN 197-1

3.

PN-EN 206-1

4.

PN-EN 1008

5.
6.
7.

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

8.

PN-EN 12371

9.

PN-EN 12372

10.

PN-EN 12407

11.

PN-EN 13242

12.

PN-EN 13755

13.

PN-EN 14188-1

14.

PN-EN 14188-2

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
ści
dotycz
dotyczące
cementu powszechnego użytku
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości,
ci, produkcja i
zgodno (W okresie przejściowym można stosować PNzgodność
PN
B-06250:1988
06250:1988 Beton zwykły)
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności
przydatno ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu
Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań
Krawęż
Krawężniki
betonowe – Wymagania i metody badań
Krawęż
Krawężniki
z kamienia naturalnego do zewnętrznych
trznych
nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań
Metody badań
bada kamienia naturalnego – Oznaczanie
mrozoodporno
mrozoodporności
Metody badań
bada kamienia naturalnego – Oznaczanie
wytrzymało na zginanie pod działaniem siły skupionej
wytrzymałości
Metody badań
bada
kamienia naturalnego – Badania
petrograficzne
Kruszywa dla niezwiązanych
niezwi
i związanych
zanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach
obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejściowym
przej
można
żna
stosowa
stosować
PN-B-11111:1996
11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
wir i
mieszanka, PN-B-11112:1996
PN 11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych,
drogowy
PN-B
B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
Metody badań
bada kamienia naturalnego – Oznaczanie
nasią
nasiąkliwości
przy ciśnieniu atmosferycznym
Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na gorąco
gor
Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja
zalew na zimno
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11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
STOSOWANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH
(wg PN-S--02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg)
1.1. Zastosowanie ścieków
cieków ulicznych
Ścieki
cieki uliczne stosuje się jako standardowe rozwi
rozwiązanie
zanie odwodnienia szczelnych nawierzchni dróg na
obszarach zabudowanych, przy czym:
– w przekrojach ulicznych lokalizuje się
si je przy krawędzi jezdni jako ścieki przykrawęż
ężnikowe,
– na placach postojowych lokalizuje się
si je przy zewnętrznej ich krawędzi jako ścieki przykrawężnikowe
przykraw
lub z
dala od tej krawędzi jako ścieki
cieki nawierzchniowe (międzyjezdniowe).
(mi
1.2. Konstrukcja ścieków
cieków przykraw
przykrawężnikowych i międzyjezdniowych
Ścieki przykrawężnikowe
nikowe wykonuje się
si z materiału nienasiąkliwego w kształcie:
trójkątnym, jako przedłużenie
enie jezdni do krawężnika;
kraw
obliczeniową szerokość ścieku
cieku przyjmuje się
si wtedy jako
równą 50,0 cm,
korytkowym; zagłębienie
bienie nie powinno być
by głębsze niż 5,0 cm i szersze niż 30,0 cm.
Ścieki
cieki nawierzchniowe (mię
(międzyjezdniowe) wykonuje się z materiału nienasiąkliwego
ąkliwego w kształcie:
trójkątnym
tnym na koszowym załamaniu spadku nawierzchni; obliczeniową
obliczeniow szerokość
ść ścieku przyjmuje się
si wtedy
jako równą 100,0 cm,
korytkowym; zagłębienie
bienie nie powinno być
by głębsze niż 3,0 cm i szersze niż 50,0 cm.

a)
b)
a)
b)

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

ZAŁĄCZNIK 2
PRZYKŁADY KRAWĘŻNIKÓW
KRAW
TYPU ULICZNEGO

Rys. 2.1. Krawężnik
nik betonowy typu ulicznego

Wymiary krawężników, cm
Lp.
1
2

Wysokość
krawężnika
h
30
30

Szerokość
krawężnika
ężnika
b
20
15

Długość
krawężnika
l
100
100

Szerokość
skosu
c
min. 3
max. 7

50

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

Wymiary krawężnika
Lp.

Oznaczenie

1
2
3
4
5

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

Wymiar,
cm
35
20
4
15
50

ZAŁĄCZNIK 3
PRZYKŁADY ŚCIEKÓW
CIEKÓW ULICZNYCH PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH
PRZYKRAW NIKOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
Rys. 3.1. Ściek przykrawężnikowy
nikowy z trzech rzędów
rz
betonowej kostki brukowej

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

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

Alternatywne wymiary
uzupełniające, cm

wymiary, cm

a

b

c

20 × 30
15 × 30
20 × 35

27
22
32

20
15
20

15
10
15

Rys. 3.2. Ściek przykrawężnikowy
nikowy z dwóch rzędów
rz
betonowej kostki brukowej
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Oznaczenia i wymiary
uzupełniające – według
rys. 3.1

ZAŁĄCZNIK 4
PRZYKŁADY ŚCIEKÓW
Ś
ULICZNYCH MIĘDZYJEZDNIOWYCH
DZYJEZDNIOWYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Rys. 4.1. Ściek międzyjezdniowy
dzyjezdniowy z czterech rzędów
rz
betonowej kostki brukowej

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

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

Oznaczenia
– według rys. 4.1
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ZIELEŃ DROGOWA

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
(
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z założeniem i pielęgnacj
ęgnacją zieleni drogowej w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej
(odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
specyfi
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
zwią
z:
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,
− sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,
− wykonaniem kwietników.
1.4. Określenia podstawowe
posiadaj
właściwości zapewniające roślinom
linom prawidłowy rozwój.
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi
przerastaj cymi ją korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień
zadrzewie zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości
wysoko
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym
nym nie przyciętym
przyci
przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa
wła ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie
cie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
wielop
1.4.7. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi,
cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące
ące robót
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D
D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależno
żności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następuj
ępujące charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna byćć zdjęta
zdj przed rozpoczęciem
ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających 2 m wysokości,
ści,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może byćć zagruzowana, przero
przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia
enia gleby mogą by
być stosowane komposty, powstające
ce w wyniku rozkładu ró
różnych odpadków
roślinnych i zwierzęcych
cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
zapewniaj cych utrzymanie wymaganych cech
i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy
torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy
torfowy powinien odpowiadać
odpowiada wymaganiom BN-73/0522--01 [5], a torf użyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011
PN
[1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej
zmies
z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni ścieków
cieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch
3
miesięcy.
cy. Kompost z kory sosnowej może
mo
być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń
ziele w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebą.
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być
by zgodne z normą PN-R-67023
67023 [3] i PN-R-67022
PN
[2], właściwie
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska,
łaci ska, forma, wybór, wysokość
wysoko pnia, numer
normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być
by prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać
posiada następujące cechy:
− pąkk szczytowy przewodnika powinien być
by wyraźnie uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie
wyra
i prosto przedłużać przewodnik,
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
ty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,
− u roślin sadzonych z bryłąą korzeniową,
korzeniow np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być
by
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
− pędy
dy korony u drzew i krzewów nie powinny być
by przycięte, chyba żee jest to cięcie formuj
formujące, np. u form
kulistych,
− pędy
dy boczne korony drzewa powinny być
by równomiernie rozmieszczone,
− przewodnik powinien być praktycznie prosty,
− blizny na przewodniku powinny być
by dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zaro
zarośnięte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
ro
− odrosty podkładki poniżej
ej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− oznaki chorobowe,
− zwiędnięcie
cie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach
cz
naziemnych,
− martwice i pęknięcia kory,
− uszkodzenie pąka
ka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzew formy
ormy piennej,
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
− złe zrośnięcie
cie odmiany szczepionej z podkładką.
podkładk
2.4.2. Rośliny
liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki roślin
lin kwietnikowych powinny być
by zgodne z BN-76/9125-01
01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
pow
być oznaczone etykietką z nazwąą łaci
łacińską.
Wymagania ogólne dla roślin
ślin kwietnikowych:
− rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające
nadaj
się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i
niezwiędnięte,
lin, barwa kwiatów i liści
liś powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
− pokrój roślin,
− bryła korzeniowa powinna byćć dobrze przero
przerośnięta
ta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
− zwiędnięcie liści i kwiatów,
− uszkodzenie pąków
ków kwiatowych, łodyg, liści
li i korzeni,
− oznaki chorobowe,
− ślady żerowania szkodników.
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rośliny
liny w postaci rozsady powinny być
by wyjęte z ziemi na okres możliwie
liwie jak najkrótszy, najlepiej
bezpośrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rośliny
roś
powinny być ocienione, osłonięte
te od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnięciem.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej
ciej wyst
występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
żnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć
mie oznaczony procentowy skład gatunkowy,
tunkowy, klasę,
klas numer normy wg
której została wyprodukowana, zdolność
zdolno kiełkowania.
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2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być
by w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto
(zawartość azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy
nale zabezpieczyć przed zawilgoceniem
wilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące sprzętu
sprz
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzętt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący
ący do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza
wykazaćć się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji
ęgnacji trawników,
− sprzętu
tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej,
g
koparki),
a ponadto do pielęgnacji
gnacji zadrzewień:
zadrzewień
− pił mechanicznych i ręcznych,
− drabin,
− podnośników hydraulicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące
ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
nasadze
Transport materiałów do zieleni drogowej może
mo być dowolny pod warunkiem, żże nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości
ci transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą
musz być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub
korzeni i pędów. Rośliny z bryłąą korzeniową
korzeniow muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub by
być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogąą być przewożone wszystkimi środkami
rodkami transportowymi. W czasie transportu należy
nale
zabezpieczyć je przed wyschnięciem
ciem i przemarznięciem.
przemarzni ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny być natychmiast sadzone. Jeśli
Je
jest to niemożliwe, należy je zadołowaćć w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
podlewa
4.3. Transport roślin
lin kwietnikowych
Rośliny
liny przygotowane do wysyłki po wyjęciu
wyj
z ziemi należy przechowywaćć w miejscach osłoniętych
osłoni
i
zacienionych. W przypadku
dku niewysyłania roślin
ro
w ciągu kilku godzin od wyjęcia
cia z ziemi, należy
nale je spryskać wodą
(pędy roślin
lin pakowanych nie powinny być
by jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia).
Rośliny należyy przewozić w warunkach zabezpieczających
cych je przed wstrząsami,
wstrz
uszkodzeniami i
wyschnięciem.
ciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległo
odległości, rośliny należy przewozić szybkimi śśrodkami transportowymi,
zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być
by w miarę możliwości
ci dokonywany nocą.
noc
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania
konania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące
ce wykonania trawników
Wymagania dotyczące
ce wykonania robót związanych
zwi
z trawnikami są następujące:
ące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
zanieczyszcze
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię
ziemi urodzajną teren powinien być obniżony
ony w stosunku do gazonów lub
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię
ziemi urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
− przy zakładaniu
ładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik
kraw
powinien znajdować sięę 2 do 3 cm nad terenem,
− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna byćć rozścielona
roz
równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
5
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−
−
−
−
−
−
−
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przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką
kolczatk lub zagrabić,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej
najpó
do połowy września,
na terenie płaskim nasionaa traw wysiewane są
s w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje
inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane są
s w ilości 4 kg na 100 m2, chyba żee SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią
ziemi grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być
by wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsiąkania
ąkania wody. Je
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło
piło przez wałowanie kolczatką,
kolczatk można
już nie stosować wału gładkiego,
mieszanka
ieszanka nasion trawnikowych może
mo być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym
niejszym zabiegiem w pielęgnacji
piel
trawników jest koszenie:
− pierwsze koszenie powinno byćć przeprowadzone, gdy trawa osiągnie
osi
wysokość okołoo 10 cm,
− następne
pne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach
pach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczała wysokości
wysoko 10 do 12 cm,
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być
by wykonane z 1-miesi
miesięcznym wyprzedzeniem
spodziewanego
ewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
można przyj
przyjąć pierwszą połowę
października),
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji
piel
powinny się odbywać często
sto i w regularnych odst
odstępach czasu,
przy czym częstość koszenia i wysokość
wysoko cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy
nale usuwać ręcznie; środki
rodki chwastobójcze o selektywnym działaniu
należy stosować z dużą ostrożnoś
żnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia
enia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu
ągu roku. Mieszanki nawozów
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić
zapewni składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
− wiosną,, trawnik wymaga mieszanki z przewagą
przewag azotu,
− od połowy lata należy ograniczyć
iczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawożenie
enie nie powinno zawiera
zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczące
ce sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące
ce sadzenia drzew i krzewów są
s następujące:
− pora sadzenia - jesień lub wiosna,
− miejsce sadzenia - powinno byćć wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektow
projektową,
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć
mie wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemi
ziemią
urodzajną,
− roślina w miejscuu sadzenia powinna znaleźć
znale się do 5 cm głębiej
biej jak rosła w szkółce. Zbyt gł
głębokie lub płytkie
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
ro
− korzenie złamane i uszkodzone należy
nale przed sadzeniem przyciąć,
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy
nale przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformowaćć miskę
misk i podlać,
− drzewa formy piennej należyy przywiązać
przywi
do palika tuż pod koroną,
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być
by równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
− palik powinien być umieszczony od strony najcz
najczęściej wiejących wiatrów.
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pielęgnacja
gnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu
ci
roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawożeniu,
usuwaniu odrostów korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
jesieni
rozgarnięciu kopczyków wiosnąą i uformowaniu misek,
wymianie uschniętych
tych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
wi
przycięciu złamanych, chorych
ch lub krzyżujących
krzy
się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne
gnacyjne i formujące).
formuj
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5.3.3. Pielęgnacja istniejących
cych (starszych) drzew i krzewów
Najczęściej
ciej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji
piel
drzew i krzewów jest cięcie,
cie, które powinno uwzględniać
uwzgl
cechy poszczególnych gatunków
ków roślin,
roś
a mianowicie:
− sposób wzrostu,
szczenie gałęzi,
gałę
− rozgałęzienie i zagęszczenie
− konstrukcję korony.
Projektując cięcia
cia zmierzające
zmierzają do usunięcia znacznej części gałęzi
zi lub konarów, należy
nale unikać ich jako
jednorazowego zabiegu. Cięcie
cie takie lepiej przeprowadzić
przeprowad stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zależności od określonego
lonego celu, stosuje się
si następujące rodzaje cięcia:
a) cięcia
cia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa
bezpiecze stwa pojazdów, przechodniów lub mieszkań
mieszkańców, drzew rosnących na
koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych.
m
Dla uniknięcia
cia kolizji z pojazdami usuwa się
si gałęzie
zwisające poniżej
ej 4,50 m nad jezdni
jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;
b) cięcia krzewów lub gałęzi
zi drzew ograniczających
ograniczaj
widoczność na skrzyżowaniach
owaniach dróg;
c) cięcia
cia drzew i krzewów przesadzonych
przesadzo
dla doprowadzenia do równowagi między
ędzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a koroną,, co może
moż mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się
si wtedy - w zależności
ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
ko
od 20 do 50% gałęzi;
d) cięcia odmładzające
ce krzewów, których gałęzie
gał
wykazują małą żywotność,, powodują niepożądane
niepo
zagęszczenie,
zbyt dużee rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można
mo
przeprowadzać na krzewach rosn
rosnących w warunkach
normalnego oświetlenia,
nia, z odpowiednim nawożeniem
nawo
i podlewaniem;
e) cięcia sanitarne, zapobiegające
ące
ce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi
gał
porażonych przez chorobę lub martwych;
f) cięcia żywopłotów
ywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie
ęcie po posadzeniu powinno
być możliwie
liwie krótkie i wykonywane na każdym
ka dym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu
zagęszczenia pędów, cięcia
cia dokonuje się
si w określonej płaszczyźnie. Najczęściej
ciej stosowane są
s płaskie cięcia
górnej powierzchni żywopłotu.
5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących)
(istniej
wynika najczęściej
ciej tam, gdzie prowadzone ssą
roboty modernizacyjne dróg i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być
by określone w SST i uwzględnia
ędniać:
− gatunek drzewa,
− wiek i rozmiary drzewa,
tworz
bryłę korzeniową,
− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej
− warunki transportu przesadzanych drzew,
− warunki pielęgnacji
gnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno się
si zlecać wykwalifikowanej firmie.
5.3.5. Pielęgnacja
gnacja drzew starszych po przesadzeniu
Pielęgnacja
gnacja polega na następujących
następuj
zabiegach:
− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając
dopuszczaj c jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwłaszcza na glebach ciężkich
kich (grunty spoiste).
spois
Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,
− ograniczeniu strat wody przez duże
du drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów,
poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania
spryskiwania kory pnia i konarów
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
− układaniu ściółki wokół świeżo
żo przesadzonego drzewa,
− usuwaniu chwastów.
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów
parkingów itp. w sąsiedztwie
s
istniejących
drzew, następuje
puje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.
Jeżeli istniejące
ce drzewa nie będą
b
wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być
by określone warunki
zabezpieczenia drzew
rzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.
5.4. Kwietniki
Wymagania dotyczące
ce założenia
założ
i pielęgnacji kwietników są następujące:
− gleba przed założeniem
eniem kwietników powinna być
by starannie uprawiona. Jeżeli
eli gleba rodzima jest jałowa i uboga,
należy ją wymienić na glebęę urodzajną
urodzajn na głębokość od
10 do 25 cm, w zależno
żności od rodzaju sadzonych
kwiatów,
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− ilość roślin,
lin, rozstawa ich sadzenia powinna być
by wskazana w dokumentacji projektowej,
− po posadzeniu roślin
lin ziemia musi być
by wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia,
− pielęgnacja
gnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawo
nawożeniu,
eniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości
jakoś robót podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
zanieczyszcze
określenia ilości zanieczyszczeńń (w m3),
pomiaru odległości
ci wywozu zanieczyszczeń
zanieczyszcze na zwałkę,
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
cielonej ziemi,
ilości rozrzuconego kompostu,
prawidłowego uwałowania terenu,
zgodności
ci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
dok
projektowej,
gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej częstotliwości
ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości
g
ci wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości
ci trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności
ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji
piel gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
− wielkości
ci dołków pod drzewka i krzewy,
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
urodzajn
− zgodności
ci realizacji obsadzenia z dokumentacją
dokumentacj projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,
odległości sadzonych roślin,
− materiału roślinnego
linnego w zakresie wymagań
wymaga jakościowych
wych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności
zgodno
z
normami: PN-R-67022 [2] i PN--R-67023 [3],
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
ro
− prawidłowości
ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
drze
− odpowiednich terminów sadzenia,
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
− zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
− zgodności
ci realizacji obsadzenia z dokumentacją
dokumentacj projektową,
− zgodności
ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilości
ilo ci drzew i krzewów z dokumentacj
dokumentacją projektową,
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli
je odbiór jest na wiosnę lub wykonaniuu kopczyków, jeżeli
je
odbiór
jest na jesieni,
− prawidłowości
ci osadzenia palików do drzew i przywiązania
przywi zania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
− jakości posadzonego materiału.
6.4. Kwietniki
Kontrola robót w zakresie wykonywania
wykony
kwietników polega na sprawdzeniu:
− zgodności założenia
enia rabat kwiatowych z dokumentacją
dokumentacj projektową pod wzglę
względem wymiarów rabaty,
rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości
odległo sadzenia,
− jakości
ci sadzonego materiału roś
roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitości
ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
− przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości
grubo ci warstwy ziemi urodzajnej, ilości
iloś kompostu,
− prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych
ęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania,
odch
nawożenia,
enia, przycinania przekwitłych i
uschniętych
tych kwiatostanów, wymiany uschniętych
uschni
roślin).
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:
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− zgodności
ci wykonanych kwietników z dokumentacją
dokumentacj projektową, pod względem
dem rozmieszczenia kkwietników,
gatunków i odmian posadzonych roślin,
ro
− jakości posadzonych roślin
lin (jednolitości
(jednolito barw, pokroju, stopnia rozwoju),
− przy odbiorze jesienią kwietników z roślin
ro
wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
sady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin
ro lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprócz roślin
lin cebulkowych i róż),
róż
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin
ro
cebulkowych i różż na kwietnikach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
dokumentacj projektową,, SST i wymaganiami Inżyniera,
In
jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące
ce podstawy płatno
płatności
Ogólne ustalenia dotyczące
ące podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie
rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
zakładanie trawników,
pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie,
nawo
odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
przygotowanie podłożaa (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materiału
eriału roślinnego
ro
zgodnie z dokumentacją projektową,
zasadzenie materiału roślinnego,
linnego,
pielęgnację:: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie,
nawo
zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
dostarczenie materiału roślinnego,
linnego,
pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.
nawo

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

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
li
Cebule, bulwy, kłącza
kł
i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
fekaliowo
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-10.01.05 REGULACJA
PIONOWA
STUDZIENEK
REWIZYJNY
REWIZYJNYCH
KANALIZACYJNYCH, ZAWORÓW
ZAW
WODOCIĄGOWYCH, GAZOWYCH I STUDNI
TELETECHNICZNYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są
s wymagania dotyczące
ące wykonania i odbioru robót
związanych z regulacją pionową studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów
zaworów wodociągowych,
wodoci
gazowych
i studni teletechnicznych w ramach rozbudowy drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich
do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych
ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00.
D
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót zwi
związanych z regulacją
pionową studni kanalizacyjnych i teletechnicznych urządzeń
urz
podziemnych, zaworów wodociągowych
wodo
i gazowych.
Rodzaj robót :
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych,
- regulacja pionowa studni teletechnicznych,
- regulacja zaworów gazowych,
- regulacja zaworów wodociągowych.
gowych.
1.4.

Określenia podstawowe

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

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

MATERIAŁY

2.1.

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

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

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą sprzętu

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

Sprzętt stosowany do wykonania regulacji pionowej urz
urządzeń
Wykonawca przystępujący
ący do wykonania naprawy powinien wykazać
wykaza sięę możliwością
mo
korzystania z
następującego sprzętu:
piły tarczowej,
młota pneumatycznego,
zagęszczarki wibracyjnej,
sprzętu
tu pomocniczego (szczotka, łopata , szablon itp.)
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące
dotyczą transportu

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

Transport sprzętu
tu i materiałów

Sprzętt i materiały do wykonania naprawy można
mo
przewozić dowolnymi środkami
rodkami transportu.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń
urz
podziemnych i zaworów

Istniejące studzienki urządze
ądzeń podziemnych i zawory należy wyregulowaćć wysoko
wysokościowo tak, aby ich
rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warstwy ścieralnej lub nawierzchni chodników.
odników. Roboty te należy
nale
wykonywać pod nadzorem właścicieli
ścicieli tych urządzeń
urz
podziemnych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI
CI ROBÓT
ROB

6.1.

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem
ąpieniem do robót

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

Badania wykonywanych robót

Po zakończeniu robót należyy sprawdzić
sprawdzi wizualnie:
- wygląd zewnętrzny
trzny wykonanej roboty w zakresie wygl
wyglądu,
du, kształtu, wymiarów, poprawność
poprawno profilu
podłużnego
nego i poprzecznego, nawi
nawiązującego do otaczającej
cej nawierzchni i umo
umożliwiający spływ wód
powierzchniowych.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.
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7.2.

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

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

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

Odbiór robót zanikających
ących i ulegających
ulegaj
zakryciu

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI
ŚCI

9.1.

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

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

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

PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

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

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegła pełna wypalana z glinygliny kanalizacja
Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania .
Zaprawy budowlane zwykłe
Odlewy z żeliwa
ż
szarego. Tolerancje wymiarowe .
Studzienki kanalizacyjne .
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, „Transprojekt ” Warszawa.
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D-10.03.01

NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej
szej specyfikacji technicznej (ST)
(
są wymagania dotyczące
ce wykonania i odbioru robót
związanych
zanych z wykonaniem nawierzchni
nawier
z płyt ażurowych EKO w ramach rozbudowy drogi gminnej –
ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
Zesła
Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st.
Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST)
ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
zawartych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą
dotycz zasad prowadzenia robót związanych
zwi
z wykonaniem
nawierzchni:
−
z płyt ażurowych
urowych EKO 60 x 40 x 8 cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty ażurowe EKO- prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.
1.4.2. Pozostałe określenia
lenia podstawowe są
s zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
owiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące
ce robót podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące
ce materiałów
Wymagania dotyczące
ce materiałów, ich pozyskiwania
pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Płyty ażurowe EKO
2.2.1. Odmiany
W zależności
ci od technologii produkcji płyty rozróżnia
rozró
się odmiany:
płyta jednowarstwowa- 1,
2.2.2. Gatunki
W zależności
ci od dopuszczalnych wielkości
wielko i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych rozróżnia
rozró
się
gatunki płyt:
- gatunek I
- G1,
- gatunek II
- G2.
2.2.3. Składowanie
Płyty ażurowe
urowe EKO powinny być
by składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu
podło
wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy
nale ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać
zabezpiecza krawędzie
przed uszkodzeniem
eniem przekładkami drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt ażurowych
żurowych EKO
Do produkcji płyt ażurowych
urowych betonowych jednowarstwowych należy
nale stosowaćć beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna)
( cieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy
B 30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt ażurowych
urowych betonowych
betonowy należy stosować cement portlandzki klasy nie ni
niższej niż „32,5”
wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być
by zgodne z BN-88/6731-08 [6].
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2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać
odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiały na podsypkę
Piasek na podsypkę
podsypk powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712
06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711
06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać
odpowi
wymaganiom PN-B-32250 [5].
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
ętu
Wymagania dotyczące
ce sprzętu
sprzę podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzętt do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
a
EKO
−

Roboty wykonuje się ręcznie
ęcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
do przygotowania podsypki piaskowej,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące
ce transportu
Wymagania dotyczące
ce transportu podano w ST D-00.00.00
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty ażurowee EKO mogą być
by przewożone dowolnymi środkami
rodkami transportu po osiągnięciu
osi
przez beton
wytrzymałości
ci minimum 0,7 wytrzymałości
wytrzymało projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się
si i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna ich warstwa nie powinna wystawać
wystawa poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości
wysoko tej płyty.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
a
betonowych,
podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki
niki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady
asady wykonania robót podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod nawierzchnię
Koryto wykonane w podłożu
podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi
żnymi
nymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D-04.01.01
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
zag
podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia
ęszczenia koryta nie może
mo być
mniejszy od 0,97 według normalnej
nej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawiera
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona
szczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli
eli w dokumentacji projektowej przewidziana jest
je warstwa odsączająca
ąca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno być zgodne
ne z warunkami określonymi
okre
w ST D-04.02.01
04.02.01 „Warstwy odsączające
ods
i odcinające”.
5.5. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych
a
EKO
Płyty przy krawężnikach
nikach należy
nale układać w taki sposób, aby ich górna krawędź
ędź znajdowała się powyżej
górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach
dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte
doci
należy układać w
jednym poziomie, regulującc wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości
ci robót podano w ST D
D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem
pieniem do robót
Przed przystąpieniem
pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać
wykona badania materiałów przeznaczonych do
budowy nawierzchni i przedstawićć wyniki tych badań
bada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu
du zewnę
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
ędzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących
ących na powierzchniach i krawędziach
kraw
elementu.
Sprawdzenie kątów
tów prostych w narożach
naroż
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika
ątownika do badanego naroża
na
i zmierzenia odchyłek z dokładnością
ścią do 1 mm.
Pozostałe badania płyt należy
należ wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
BN
[7] i BN80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania
wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
a
powinny
obejmować wszystkie właściwości,
ści, określone
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża

−
−

Sprawdzenie podłożaa polega na stwierdzeniu zgodności
zgodno z dokumentacją projektową
projektow i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą
wynosz dla:
głębokości koryta:
−
o szerokości
ci do 3 m: ± 1 cm,
−
o szerokości powyżej
żej 3 m: ± 2 cm,
szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości
grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu
podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności
ci z dokumentacją
dokumentacj projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w
grubości podsypki nie mogą przekraczać
przekracza ± 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidłowości
ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności
zgodno
wykonania z
dokumentacją projektową .
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać
przeprowadza należy w następujący
cy sposób: na ka
każde 200 m2
nawierzchni z płyt ażurowych
urowych należy
należ zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz
sprawdzić układ płyt nawierzchni.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie równości
ci nawierzchni
Sprawdzenie równości
ci przeprowadzać
przepro
należy łatą co najmniej raz na każde
żde 150 do 300 m2 ułożonej
nawierzchni i w miejscach wątpliwych,
tpliwych, jednak nie rzadziej niż
ni co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit
prze
pod
łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
żnego
Sprawdzenie
awdzenie profilu podłużnego
podłuż
przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc
bior pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż
ni co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą
mog przekraczać
± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać
dokonywa należy szablonem z poziomicą,
ą, co najmniej raz na każde
ka
150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych,
w
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
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„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek od ul. Zesłańców
ców Polskich do ul. I. Paderewskiego)
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”
D-10.00.00 „INNE ROBOTY”
6.4.4. Sprawdzenie równoległości
ści spoin
Sprawdzenie równoległości
ści spoin należy
nale przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych
napi
wzdłuż
spoin i przymiaru z podziałką milimetrow
milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości
ci i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości
ci spoin nale
należy przeprowadzać przez usunięcie
cie spoin na długości
długo
około 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na każde
żde 200 m2 nawierzchni i zmierzenie ich szerokości
ci oraz wypełnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00
D
„Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano
podan w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj
dokumentacją projektową,, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli
eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno
Ustalenia dotyczące
ce podstawy płatności
płatno podano w ST D-00.00.00
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsączającej,
odsą
rozścielenie
cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
ułożenie płyt,
wypełnieniee spoin piaskiem ,
pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
wod
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-06711
PN-B-06712

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

3.
4.

PN-B-10021
PN-B-19701

5.
6.
7.

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

8.

BN-80/6775-03/03

9.

BN-64/8845-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. Cement powszechnego użytku.
u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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Przebudowa sieci teletechnicznych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dot. wykonania i odbioru robót
budowlanych branży teletechnicznej w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Kaletniczej (odcinek
od ul. Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy”

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym na zadanie opisane w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych S.T.
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania przebudowy kabli teletechnicznych
Orange Polska S.A., oraz innych podmiotów posiadających umowy na dzierżawę kanalizacji Orange
kolidujących z budową trasy.
Zakres robót obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

budowę kanalizacji kablowej,
budowę kanalizacji wtórnej,
budowę studni teletechnicznych,
przebudowę kabli światłowodowych,
przebudowę kabli miedzianych
przebudowę linii napowietrznych
demontaże kolidujących odcinków kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych, linii napowietrznych
i kabli telekomunikacyjnych.

1.4. Definicje i pojęcia
Sieć teletechniczna - zespół podziemnych i naziemnych obiektów ( kanalizacji kablowej, studni,
rurociągów kablowych, ziemnych zasobników złączowych, słupów teletechnicznych i słupków
teletechnicznych rozdzielczych) oraz kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych, szaf kablowych
i skrzynek kablowych służący dostarczaniem usług telekomunikacyjnych , informatycznych i innych.
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtórnej.
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz
zasobników złączowych lub teletechnicznych studni kablowych układany bezpośrednio w ziemi i
stanowiących osłonę ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja wtórna - zespół rur wciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Ciąg kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych służących do
układania w nich (wciągania) kabli. W zależności od ilości przewodów (rur, otworów) w zestawie rozróżniamy
kanalizację jedno- dwu- itd. -otworową.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej, lub
(studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji rozdzielczej, nie
mająca bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji magistralnej.
Wspornik kablowy – wspornik zamocowujący kabel w studni kablowej.
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie
betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcję do mocowania głowic kablowych.
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Kable miejscowe – kable typu XzTKMXpw - pęczkowe o izolacji z polietylenu piankowego, z jedną
lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową,
wypełniony.
Kable światłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien
światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne.
Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla.
Długość optyczna - długość linii optotelekomunikacyjnej uzyskana w wyniku pomiaru optycznego,
najczęściej pomiaru reflektometrem.
Długość elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma punktami na kablu
mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości trasowej powiększonej o dodatek długości
na układanie kabla wzdłuż linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub
ściany, pomniejszona o skróty na silnych załomach trasy.
Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego
(rokadowego).
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami
(w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych kabli
bez kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.
Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla.
Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca
przenikaniu wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla.
Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy
są a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi
na zewnątrz i b) kadłub (pudło).
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel będący częścią napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, łączący końcowy słup linii napowietrznej (słup kablowy, wyjście kablowe) z centralą, w
której znajdują się urządzenia końcowe tej linii.
Zasobnik złączowy – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego
zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi.
Pozostałe określenia wg STWiORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie, zabezpieczenie robót i terenu robót oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i poleceniami
Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

2.2. Wymagania w zakresie właściwości materiałów:
2.2.1. Kanalizacja pierwotna
Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustów kablowych stosować rury zgodnie z ZN-OPL-004/15,
ZN-OPL-011/96, oraz ZN-OPL-012/15 rury z polichlorku winylu wg ZN-OPL-014/15 o średnicy 100 (110)
mm, podobne rury grubościenne polietylenowe wg ZN-OPL-014/15, rury z innych materiałów syntetycznych
wg ZN-OPL-014/15.
2.2.2. Rurociągi kablowe i kanalizacja wtórna
Rurociągi kablowe należy budować z rur RHDPE z warstwą poślizgową, o średnicy zewnętrznej
40mm i minimalnej grubości ścianki 3,7 mm. Kanalizację wtórną z RHDPE 32/2,9 z kolorowym wyróżnikiem
takim jaki występuje na istniejących rurach.. Rurociągi kablowe i kanalizacja wtórna powinna spełniać
wymogi normy ZN-OPL-013/15.
2.2.3. Studnie
Należy stosować studnie zgodnie z ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Studnie kablowe. Wymagania i badania. Prefabrykaty żelbetowe winny spełniać wymogi wg PN- B-19501.
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Elementy użyte do budowy studni (bloczki i płytki) winny spełniać wymogi wg PN-B-19301 i PN- B-19304
odpowiednio. Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób nieuprawnionych powinno zawierać zamek z
układem zasuwowo-ryglowym oraz czujnik otwarcia studni.
2.2.4. Kable i armatura kablowa
Kable światłowodowe stosować zgodne z ZN-OPL-005-1/14 i ZN-OPL-005-2/17.
Osłony złączowe kabli światłowodowych oraz zestawy do ich mocowania w studni stosować zgodne z
ZN-OPL-008/14. Termokurczliwe osłonki spawu włókien światłowodowych wg ZN-OPL-006/15. Stelaże
zapasu kabla światłowodowego liniowego wg ZN-OPL-014/15.
Kable miedziane stosować zgodnie z ZN-OPL-027/96, ZN-OPL-028/15, ZN-OPL-029/15,
ZN-OPL-031/11, ZN-OPL-035/12.
Kable należy transportować i przechowywać nawinięte na bębnach, luźne mogą pozostawać jedynie
krótkie odcinki.
Rodzaje kabli określono w dokumentacji projektowej.
2.2.5. Słupy kablowe i osprzęt linii napowietrznych
Linie napowietrzne wykonywać zgodnie z BN-76 8984-09 „telekomunikacyjne linie napowietrzne .
ogólne wymagania i badania”. Stosować słupy kablowe żelbetowe 7 m typu STŻ, zgodnych z normą PN-B19501. Osprzęt zgodny z normami ZN-OPL-010/16.

2.3. Składowanie materiałów
Rury składować w położeniu poziomym, na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach
drewnianych, na wysokość nie większą niż 2 m. Rury można składować przy zastosowaniu opakowań
transportowych (palet). Rury powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się. W czasie składowania rury
powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczać 40˚ C . dopuszcza się czasowe składowanie bez zadaszenia, nie
dłużej jak pół roku od daty produkcji. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i
nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
Składowanie słupów kablowych – elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym
o wyrównanej i odwodnionej powierzchni.
Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie ich lub kradzież przez osoby
obce.

3. SPRZĘT
Sprzęt stosowany w trakcie realizacji inwestycji winien być zgodny z wymaganiami katalogów KNR.
Używany przez wykonawcę sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty jak
i jakość tych robót.
•
•
•
•
•
•
•

Sprzęt:
koparka,
żuraw samojezdny o udźwigu 6t,
ubijak spalinowy,
wciągarka kabli (ręczna i mechaniczna),
dmuchawa gorącego powietrza,
urządzenie do przewiertów sterowanych,
spawarka włókien światłowodowych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprzęt pomiarowy:
megaomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
generator poziomu, miernik oporności pozornej,
miernik pojemności skutecznej,
miernik poziomu do 20 kHz, miernik poziomu,
reflektometr,
nóż wzdłużny do cięcia rur HDPE,
nóż poprzeczny do cięcia rur HDPE.

4. TRANSPORT
Użyte środki transportu jak i umieszczania na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu
innych osób.
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Środki transportu:
przyczepa dłużycowa 10 t,
samochód samowyładowczy 5 t,
samochód skrzyniowy do 5 t,
samochód skrzyniowy 5-10 t',
Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności do 0.9 t (1).

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych
elementów.

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
SST, opisem pozycji katalogów nakładów KNR wymienionych w przedmiarze robót, projektem organizacji
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Zabezpieczenie przedmiotowej sieci telefonicznej wykonywać z zachowaniem szczególnej
ostrożności, zwracając uwagę na utrzymanie ciągłości ruchu na czynnych kablach.

5.1. Zakres robót
•
•
•
•
•
•
•
•

budowa kanalizacji kablowej,
budowa kanalizacji wtórnej,
budowa rurociągu kablowego,
budowa studni teletechnicznych,
przebudowa kabli światłowodowych,
przebudowa kabli miedzianych
przebudowa linii napowietrznych
demontaże kolidujących odcinków kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych, linii napowietrznych
i kabli telekomunikacyjnych.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kanalizacji, rurociągu kablowego lub linii napowietrznej,
• dokonać demontażu istniejących ogrodzeń,
• zdemontować utwardzone nawierzchnie – chodnik z płytek betonowych, drogi z trylinki i z płyt drogowych
betonowych,
• wykonać wykopy z umocnieniem ścian wykopów zgodnie z PN-B-10736:1999,
• przygotować podłoże pod kanalizację kablową lub rurociągi.
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5.3. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej
5.3.1. Trasa kanalizacji kablowej i rurociągu
Wytyczenie w terenie trasy kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego powinno być wykonane przez
upoważnione służby geodezyjne na podstawie opracowania geodezyjnego, zawierającego w klauzulę
zatwierdzającą właściwych władz administracji terenowej. Opracowanie to stanowi integralną część
niniejszego projektu budowlanego.
Wytyczanie trasy, wykonanie wykopów itp. należy przeprowadzić wg ZN-OPL-012/15. Kanalizacja
kablowa, rurociąg kablowy powinna mieć dokumentację powykonawczą (inwentaryzacyjną).
Dokumentacja powykonawcza być sporządzona przez wykonawcę lub służby geodezyjne na aktualnej
mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzenia dokumentacji formalno-prawnej. Dokumentację powykonawczą
należy sporządzać bezpośrednio po zakończeniu przebudowy, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną i w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy.
5.3.2. Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania dotyczące koniecznej głębokości
oraz szerokości, z zachowaniem pochyłości ścian wykopów.
Kanalizacja kablowa i rurociągi kablowe powinny na odcinkach między sąsiednimi studniami
przebiegać prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji mogą odchylać się od
przebiegu prostoliniowego, jednak promień wygięcia rur nie powinien być mniejszy niż 6m. W sytuacjach
szczególnie trudnych terenowo dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy niż 2 m. Przy wprowadzeniach
do studni i wlotów do budynków odcinek prostoliniowy powinien wynosić co najmniej 1 m. Przy zachowaniu
powyższych zasad dopuszcza się odchylenie od prostoliniowości kanalizacji.
W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w
kierunku jednej ze studni. W terenie pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie z naturalnym
ukształtowaniem
terenu,
z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.
Po zdjęciu nawierzchni można przystąpić do wykonania właściwego wykopu dla rur.
W pierwszej kolejności należy odkryć miejsca, gdzie budowana kanalizacja/rurociąg będzie
krzyżowała
się
z innymi obiektami uzbrojenia terenowego, a to w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia tych obiektów
w trakcie wykonywania wykopów. Roboty przy odsłanianiu takich obiektów powinny być wykonywane
ręcznie, tylko przy użyciu łopat, a w okresie zimowym po sztucznym ogrzaniu ziemi. W razie potrzeby prace
należy prowadzić pod nadzorem technicznym użytkowników urządzeń.
Przed rozpoczęciem robót wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy pomocy
wykrywacza metali. Ma to na celu ujawnienie ewentualnych urządzeń (metalowych) nie wykazanych w
dokumentacji.
W czasie wykonywania wykopów napotkane w nich rurociągi, kable i mufy należy tylko podwiesić.
Podwieszenie kabli i muf należy wykonać wg wskazań użytkownika, a kabel elektroenergetycznym dodatkowo
zabezpieczyć rurą dwudzielną. W wypadkach napotkania w wykopach nieprzewidzianych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów kablowych należy wykonać zabezpieczenie
urządzeń w miejscu skrzyżowania pod nadzorem gestora sieci.
W razie stwierdzenia obecności gazu w wykopie, wykop należy natychmiast opuścić, zabezpieczyć
barierami
i zgłosić ten fakt służbom eksploatacyjnym gazownictwa. Prace można podjąć dopiero po usunięciu przyczyn
awarii
i stwierdzeniu, że gazu już nie ma.
W razie przewidzianej rekultywacji gruntu ziemia z wykopów powinna być składowana po obu
stronach wykopu: z jednej strony humus, z drugiej gleba jałowa.
Przed ułożeniem rur dno wykopu powinno być wyrównane. Podłoże w miejscach po głazach,
fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno być wyrównane i ubite.
Wykopy dla kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych mogą być wykonywane przy użyciu
koparek tylko w terenie, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa dla uzbrojenia podziemnego. W
terenie uzbrojonym koparki nie powinny być stosowane. Parametry wykopów powinny odpowiadać
wymaganiom opisanym przy ręcznym wykonywaniu robót.
5.3.3. Głębokość wykopów
Głębokości wykopów na poszczególnych odcinkach przebiegu kanalizacji / rurociągów kablowych
powinny być dostosowane do głębokości ułożenia ciągów kanalizacji / rurociągów kablowych.
Głębokość ułożenia taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od nawierzchni do górnej powierzchni
kanalizacji wynosiło co najmniej 0,7 m. Głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od
dolnej powierzchni rury ułożonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić 1 m.
Należy podkreślić, że głębokość ułożenia kanalizacji (rurociągu) na poszczególnych odcinkach może
być inna, wynikająca np. z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji terenowej.
W sytuacjach uzasadnionych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości
ułożenia kanalizacji (rurociągu) pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. ławą betonową lub
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wykonania kanalizacji z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych. Grubość warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wynosić jednakże co najmniej 0,2 m.
5.3.4. Szerokość wykopów
Szerokości wykopów podano poniżej. Dla zestawów o innej liczbie otworów w rzędzie odległość w
świetle od ściany wykopu do rury w dnie wykopu nie powinna być mniejsza od 0,15 m. Dla kanalizacji
specjalnej należy stosować szerokość wykopów wg poniższej tablicy, chyba że z dokumentacji technicznej na
jej wykonanie wynika konieczność zastosowania innej szerokości wykopów.
Wyszczególnieni
e

Szerokość dna wykopu, w metrach
Szerokość dna wykopu, w metrach, przy liczbie rur w jednym
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5.3.5. Zrywanie nawierzchni
Przy wykonywaniu kanalizacji należy, gdzie tylko jest to możliwe, unikać zrywania nawierzchni dróg
i ulic, stosując metody przewiertu i przecisku. Jeśli już jest to konieczne, zrywanie powinno być wykonane w
taki sposób, aby zerwane elementy nawierzchni mogły być w jak największym stopniu użyte do jej naprawy po
ułożeniu
kanalizacji
i zasypaniu wykopów.
Na wytyczonej geodezyjnie trasie kanalizacji roboty rozpoczyna się od rozbiórki nawierzchni.
Nawierzchnię
z płyt chodnikowych lub innych rozbiera się ręcznie, odkładając odzyskane pełnowartościowe materiały do
ponownego użycia. Nawierzchnię asfaltową można przecinać piłami do cięcia asfaltu albo też z użyciem
narzędzi ręcznych. Szerokość pasa zdejmowanej nawierzchni wynika z projektowanej konfiguracji i
głębokości układania rur kanalizacyjnych.
5.3.6. Układanie kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych w ziemi
Układanie rur kanalizacji kablowej lub rurociągu kablowego należy wykonywać następująco: na
przygotowane dno wykopu ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie połączonych przekładkami
dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jeżeli nie ma następnych warstw, ułożone rury należy zasypać.
Podobnie postępować w przypadku zabezpieczenia istn. kanalizacji (kabli) ochronnymi rurami dwudzielnymi.
W wypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianą ziemią i
lekko ubić, polewając wodą, w celu dokładnego wypełnienia szczelin między rurami.
Przy układaniu rur w wykopie otwartym należy przestrzegać ponadto poniższych zasad.
Rury w wykopie otwartym powinny być układane na podsypce z piasku o kącie tarcia 200 i frakcji 0-8
mm, o grubości min. 10 cm. W gruntach skalistych grubość podsypki powinna wynosić min. 15 cm. Przestrzeń
wokół rury i nad rurą należy wypełnić piaskiem, przy czym minimalna grubość warstwy piasku nie może
wynosić mniej niż 10 cm.
Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a
między warstwami - od 3 cm.
Układanie rur kanalizacji kablowej lub rurociągu kablowego nie powinno być prowadzone przy
temperaturze powietrza poniżej -5º C. W razie konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze
należy zapewnić odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach.
W okresie letnim, gdy temperatura w ziemi na głębokości układania rur jest znacznie niższa od
temperatury
w miejscu składowania rur, należy ułożyć rury na dnie wykopu, po uprzednim wykonaniu podsypki i
pozostawić na noc, a następnego dnia, po ochłodzeniu rur, zasypać wykop.
Uszczelnianie końców rur i ich łączenie powinno być wykonane przy pomocy uszczelek i złączek
mających świadectwo upoważnionej jednostki naukowo-badawczej (ZDBŁ).
Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe
powinny być szczelne w każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w
czasie
budowy
jak
i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz ciągów pustych.
Łączenie rur polietylenowych kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych powinno być wykonane
przy użyciu złączek rurowych wg ZN-OPL-014/15 o wymiarach dostosowanych do średnicy rur. Zaleca się
stosowanie złączek rozbieralnych. Złącza powinny spełniać warunki szczelności jak dla zmontowanego ciągu
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rurowego i posiadać wytrzymałość na działanie podwyższonego ciśnienia powietrza (1 MPa) stosowanego
przy różnych metodach pneumatycznego zaciągania kabli.
Studnie kablowe stosować zgodnie z ZN-OPL-023/16. Prefabrykaty żelbetowe winny spełniać
wymogi wg PN- B-19501. Elementy użyte do budowy studni (bloczki i płytki) winny spełniać wymogi wg PNB-19301 i PN- B-19304 odpowiednio. Wszystkie studnie kablowe należy wypoziomować, tak aby rzędne
wysokościowe ich pokryw były równe rzędnym wysokościowym terenu w stanie docelowym.
5.3.7. Zasypka wykopów
Wykopy należy zasypywać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami albo też odcinków
krótszych przyjętych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio
nawierzchnia powinna być doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.
Zasypywanie poszczególnych warstw rur należy wykonywać przed ułożeniem warstw następnych,
zachowując odpowiednie odstępy.
Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 5
cm,
a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 20 cm, przy czym ziemia z tej warstwy
nie może zawierać gruzu i kamieni o średnicy (frakcji) powyżej 5cm. Przy układaniu ww. warstw, każdą z nich
należy lekko ubić, polewając wodą, w celu wypełnienia szczelin wokół rur. Następnie należy zasypywać
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
W połowie głębokości ułożyć taśmę ostrzegawczą po trasie kanalizacji zgodnie z ZN-OPL-025/17.
Wypełnienie do poziomu gruntu może być wykonane z materiału dostępnego na miejscu, przy czym
nie powinien on zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150 mm. Celem uniknięcia osiadania gruntu
w przyszłości materiał ten winien być zagęszczony, przy użyciu np. wibratora, do wskaźnika zagęszczenia 0,95
÷ 0,98.
Sposób badania zagęszczenia gruntu należy dostosować do wykonywanych robót (zgodnie z
STWiORB D-02.00.00).
5.3.8. Przewierty sterowane
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest tzw. odwiert pilotażowy, który przeprowadzany
będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie
zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który
umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do
wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotaż owego należy
dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy
zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert
pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę , która zostanie
przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.
Należy zwrócić uwagę, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego
promienia gięcia żerdzi wiertniczych oraz rur przepustowych.

5.3.9. Odtworzenie nawierzchni
Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio nawierzchnia powinna być doprowadzona do pierwotnego
stanu,
a trawniki i inne tereny zielone odtworzone.

5.4. Układanie kabli światłowodowych w rurociągu kablowym i kanalizacji wtórnej
Kable OTK w kanalizacji powinny być układane w rurociągu kablowym lub kanalizacji wtórnej wg
ZN-OPL-013/15. Kable powinny być zaciągane do kanalizacji wtórnej przy zastosowaniu technologii, która
zapewnia ułożenie kabli bez uszkodzę i naruszenia zewnętrznych powłok ochronnych.
Poleca się stosowanie pneumatycznych metod zaciągania kabli światłowodowych. Ręczne lub
mechaniczne zaciąganie kabli jest dopuszczalne w wyjątkowych, technicznie uzasadnionych przypadkach
(krótkie odcinki, wykładanie kabli w studniach), ale pod warunkiem stałej kontroli siły naciągu.
W studniach kablowych rury kanalizacji wtórnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny
być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i zamocowane za pomocą metalowych uchwytów
zabezpieczonych przed korozja do ścian lub sufitu studni kablowej w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem przy różnych pracach w studni.
5.4.1. Złącza na kablach światłowodowych
Łączenie i odgałęzianie kabli należy wykonywać tylko w studni kablowej.
Do montażu kabli światłowodowych powinny być stosowane osłony złączowe wg ZN-OPL-008/14,
z tworzyw sztucznych, odpornych na korozję, wytrzymałych mechanicznie i zapewniających długotrwałą
hermetyczność przy umieszczaniu złączy w zasobnikach, studniach kablowych. Osłony złączowe powinny
zapewniać łatwe ułożenie wewnątrz nich wszystkich włókien światłowodowych (wraz z ich zapasami)
łączonych odcinków kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia zginania światłowodów (R>35 mm).
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Osłony złączowe powinny umożliwiać ich wielokrotne otwieranie, a także wyprowadzanie kabli odgałęźnych
bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych połączeń światłowodów oraz bez potrzeby wymiany
całego osprzętu złączowego. Zaleca się stosowanie osłon dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym
wprowadzeniem kabli, uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym. Przy złączach
kabli OTK należy pozostawić zapasy kabli, umożliwiające swobodne wykonywanie złączy (spajanie
światłowodów) i dokonywanie pomiarów, przy wyniesieniu końców kabla na zewnątrz studni lub zasobnika i
wykonywanie złącza i pomiarów w samochodzie montażowym. Zapasy te powinny wynosić co najmniej po 15
m z każdej strony złącza. Zapasy kabli należy układać w pętle w ten sposób, aby możliwe było bezpieczne ich
wyciąganie na trasie odcinka instalacyjnego. Powinny być one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi na stelażach w studniach kablowych.
W studniach zaleca się oznakowanie:
• Oznakowanie ostrzegawcze”
W studniach, kanałach i tunelach, gdzie kable OTK przechodzą bez złączy w rurach kanalizacji
wtórnej lub rurociągów kablowych o zachowanej ciągłości, rury te należy oznakować opaskami
ostrzegawczymi w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY. Opaski te
powinny być rozmieszczone w odstępach co najwyżej 5 m i przymocowane do rur. Opaski powinny
być umieszczane na wszystkich odcinkach rur dostępnych w toku eksploatacji dla własnych i obcych
służb utrzymania. Szerokość opaski powinna wynosić 5 ¸ 10 cm. Do czasu opracowania właściwej
opaski dopuszcza się dla oznakowania kabli OTK mocowanie na każdej rurze obwoju z taśmy
ostrzegawczej o długości obejmującej cały napis UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY wg ZNOPL-025/17.
• Oznakowanie identyfikacyjne”
Dla identyfikacji kabli OTK w studniach kablowych, kanałach i tunelach, na rurach kanalizacji
wtórnej lub rurociągu kablowego, należy mocować tabliczki identyfikacyjne w kolorze żółtym z
łatwo czytelnym napisem informującym o właścicielu kabla oraz o numerze paszportyzacyjnym linii,
zgodnie z ZN-OPL-022/18. Wymiary tabliczek bez oprawy nie powinny być mniejsze niż 45x70 mm.
Tabliczki powinny być trwale chronione przed dostępem wilgoci (np. przez foliowanie). Powinny być
one umieszczane na rurach w każdej studni kablowej (po 1 - 2 szt.) oraz w odstępach co najwyżej 5 m
w kanałach i tunelach.
5.4.2. Mikrokanalizacja
Podczas układania przestrzegać należy szczegółowych
telekomunikacyjnego i producenta systemu mikrorur.

wytycznych

technicznych

operatora

Przygotowanie złącz mikrorur
Do przycinania mikrorur należy użyć odpowiednich narzędzi zalecanych przez producenta rur. Mikrorury
przecina się pod kątem prostym. Wypukłości i guzki można usunąć odpowiednim narzędziem. Unikać
powstawiania nacięć i karbów. Końcówki rur odpowiednio zabezpieczyć, np. zaślepić, aby uniknąć
zanieczyszczenia.
Zmiana kierunku trasy
Zmiany kierunku trasy z reguły wykonuje się za pomocą wyginania na zimno. Ponieważ zmiany kierunku
zawsze powodują wzrost naprężeń w instalacji, należy ich unikać. W tabeli 1 podano maksymalne
dopuszczalne promienie gięcia.
Tabela 1
Średnica zewnętrzna mikrorury (Dzewn) [mm]
Mikrorura telekomunikacyjna
Prefabrykowana wiązka rur układana bezp. do ziemi
prefabrykowane wiązki mikrorur w konstrukcji ścisłej mikrotuby układane bezpośrednio
w ziemi.
mikrorury o wzmocnionej ściance stosowane do układania bezpośrednio w ziemi (bez
rurek RS i RSkw).–

Promień (m)
25 x Dzewn
35 x Dzewn
35 x Dzewn
10 x Dzewn

Dla temperatury 0°C promień należy pomnożyć przez współczynnik 1,5.
Na łukach zaleca się nie wykonywać połączeń. Spowodowana gięciem owalność mikrorury nie powinna
wpłynąć na późniejszą kalibrację .
Uwaga: w przypadku mikrorur telekomunikacyjnych zaleca się większe promienie gięcia niż dla innych
mikrorur z polietylenu. Im większy promień, tym lepsze później wdmuchiwanie.
Połączenia mikrorur
Dla połączeń wiązek mikrokanalizacji stosuje się złączki wtykowe. Aby uniknąć niepotrzebnego gięcia (i
zmniejszenie długości wdmuchiwania) wiązki mikrokanalizacji należy wykonywać kaskadowo tzn. jedna za
drugą, naprzemiennie. Złącza mikrorur muszą być dostępne dla kontroli jakości.
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5.5 Układanie kabli miedzianych.
Zachować warunki wg ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci miejscowej. Podczas przenoszenia kabli nie
stosować siły większej niż konieczna do uniesienia odcinka kabla o długości 5m. Kabel ciągnąć dokładnie
wzdłuż osi właściwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. Właściwy kierunek ciągnięcia należy osiągnąć
stosując bloczki zaczepione w studni. W studniach kable ułożyć na wspornikach kablowych nie krzyżując ze
sobą. Zachować warunki dla kabli wg ZN-OPL-027/96. Złącza kabli z żyłami miedzianymi wykonać techniką
modułową, osłony złącz mają być typu termokurczliwego – odpowiednio dopasowane do pojemności kabla.
Zakończenia
kabli
typu
XzTKMXpw
w powłokach termoplastycznych zgodnie z ZN-OPL-032/05. Przełącznice kablowe winny odpowiadać
wymaganiom wg ZN-OPL-033/17. Kable w studniach powinny być oznaczone przywieszkami
identyfikacyjnymi wg ZN-OPL-022/18. W egzemplarzu Dokumentacji Projektowej przeznaczonym do
sporządzenia dokumentacji powykonawczej zaktualizować dane kabla. Budowę linii telekomunikacyjnych
należy
wykonać
zgodnie
z
normami
i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.5.1. Złącza na kablach
Złącza na kablach o izolacji żył z tworzyw termoplastycznych i o powłokach z tworzyw
termoplastycznych lub metalowych powinny być wykonane wg instrukcji technologicznych.
W złączach należy umieszczać kartkę (kartonik) zawierający:
- imię i nazwisko montera,
- datę wykonania złącza,
- nazwę i adres firmy zatrudniającej montera.
Służby eksploatacyjne powinny aktualizować powyższe dane w wypadku ingerencji w złącze lub
wykonywania nowych złączy.
Złącza powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych
i konserwacyjnych. Wszystkie złącza kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi powinny być chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób i dokładność montażu powinny umożliwiać utrzymanie szczelności
oraz uzyskanie wymaganych parametrów elektrycznych linii.
Tory zmontowanej linii nie powinny wykazywać przerw żył ani zwarć między żyłami oraz między żyłami
a powłoką metalową lub ekranem (z zaporą przeciwwilgociową).
W wypadku kabli wyposażonych w ekran (z zaporę przeciwwilgociową) sposób i wykonanie montażu
powinny zapewnić zachowanie ciągłości metalicznej ekranu zamontowanej linii. Ekran powinien być w
punktach zakończenia linii wyprowadzony i uziemiony.
Pary lokalizacyjne powinny być wyprowadzone w punktach zakończenia linii i dołączone do ostatnich
lub specjalnych zacisków głowic lub łączówek i trwale wyróżnione.
Zaleca się dodatkowe oznaczanie złączy na kablach doziemnych za pomocą znaczników
elektromagnetycznych (markerów).

5.6. Linie napowietrzne
5.6.1. Demontaż linii
Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
Projektową
i zaleceniami Użytkownika. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby
demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. Wykopy
powstałe po demontażu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym warstwami, co 20 cm i
wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość 0,97.
5.6.2. Montaż słupów
Podbudowę liniową stanowią słupy żelbetowe SŻT-7 m. Głębokość zakopana słupów wynosi 1,3m.
kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca:
• zmontowanie słupa na stanowisku,
• wykonanie wykopu,
• ustawienie słupa w wykopie,
• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaźnika, co
najmniej 0,85,
• rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Podziemne części słupów żelbetowych wraz ze stalowymi elementami łączącymi powinny być po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32. Montaż podpory należy wykonać zgodnie z
BN-76/8984-09. Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja zgodnie z BN-63/3235-01.
Szablony do znakowania podaje norma BN-73/3238-08.
5.6.3. Montaż przewodów i kabla
Istniejące przewody i kable przekładane na słupy projektowane powinny mieć naciągi zgodne z BN80/8984-16. Dopuszczalne odchyłki zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny
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przekraczać ±3cm. Wiązania przewodów do izolatorów należy wykonać wg BN-80/8984-02. Kabel na słupie
kablowym przy zejściu do rowu kablowego, powinien być zabezpieczony stalową rurą ochronną do wysokości
3m w górę i 0,5 m w dół mierząc od powierzchni terenu.
5.6.4. Zapasy kablowe
Podczas układania kabla należy pozostawić następujące zapasy:
• pod słupem kablowym: 3 zwoje o śr. ok. 1,25m.
5.6.5. Montaż osprzętu
Poprzeczniki powinny być mocowane poziomo sposób uniemożliwiający ich przechył. Odległość w
linii pionowej od wierzchołka słupa do poprzecznika powinna wynosić 20 cm z tolerancją ±2 cm. Trzony na
poprzecznikach powinny być mocowane trwale, pionowo, w sposób uniemożliwiający ich obracanie.

5.7. Demontaże
Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie
z dokumentacją projektową oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu elementów sieci 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 sieci 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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy
przebudowie sieci kablowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w
celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją
projektową.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie
badania.
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli
właścicieli poszczególnych sieci. Jakość robót musi uzyskać akceptację poszczególnych operatorów.

6.1. Kanalizacja kablowa i rurociągi teletechniczne
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych polega na
sprawdzeniu:
• trasy rurociągu 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,
• szczelności rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej – rury powinny wytrzymać próbę

nadciśnieniem powietrza 1 MPa w ciągu 30 min. Rury uszczelnione na obydwu końcach
zmontowanego ciągu o długości do 2 km i napełnione sprężonym powietrzem do nadciśnienia
100 kPa nie powinny wykazywać spadku nadciśnienia o więcej niż 10 kPa w ciągu 24 godzin.

6.2. Kable telekomunikacyjne
Kontrola jakości budowy kabli polega na sprawdzeniu:
• zgodności trasy z Dokumentacją Projektową,
• ułożenia kabli,
• montażu kabla i jego elementów przez oględziny,
• prawidłowości doboru osłon złączy, muf i głowic,
• prawidłowości oznaczenia kabla.
Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary kontrolne wstępne linii przebudowywanych i końcowe
udokumentowane protokółem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela właściciela linii
telekomunikacyjnej.
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6.3. Linie napowietrzne
6.3.1. Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową
Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową polega na zmierzeniu w terenie
domiarów do słupów i odległości między słupami. Pomiary należy wykonać za pomocą taśmy pomiarowej,
zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością do 0,5 m.
6.3.2. Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów
Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na:
• sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i złożonych na zgodność z pkt 5.2 normy
BN-76/8984-09 i dokumentacją projektową oraz oględzinach w terenie,
• sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odciągów na zgodność z pkt 5.5 i 5.6 ww. normy,
• sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości na zgodność
z pkt 5.7 ww. normy,
• sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze części nadziemnej słupa
w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niż 1 słupa przelotowego na 5 km i jednego
słupa złożonego na 2 km,
• sprawdzeniu zagęszczenia gruntu do wskaźnika 0,85.
6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości montażu osprzętu i przewodów
Sprawdzenie montażu osprzętu polega na zbadaniu:
a) zastosowania osprzętu na zgodność z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09,
b) montażu osprzętu na zgodność z pkt 6.3 ww. normy.
Powyższe sprawdzenia powinny być wykonane na nie mniej niż 1 słupie na 1 km linii.
Sprawdzenie prawidłowości montażu przewodów polega na zbadaniu:
a) zastosowania właściwych drutów wiązałkowych oraz sposobu umocowania przewodów na zgodność
z pkt 6.5 normy BN-76/8984-09,
b) regulacji przewodów na zgodność z pkt 6.6 ww. normy.
Powyższe sprawdzenia powinny odbywać się w nie mniej niż jednym przęśle na 1 km linii.
Ponadto montaż przewodów należy sprawdzić pod względem zgodności z wymaganiami z pkt 6.4 i
rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09.
Pomiary odległości przewodów od krzyżowanych obiektów w pionie i w poziomie należy wykonać za pomocą
łat mierniczych, taśmy mierniczej i przyrządów optycznych.

6.4. Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru kablową sieć telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z
wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWiORB dały pozytywne wyniki.
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę negatywną,
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inżyniera/Kierownika projektu.
Jednostką obmiarową jest 1 kpl (komplet) wykonanie przebudowy sieci teletechnicznych.

8. ODBIORY
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury teletechnicznej należy zgłosić do odbioru
właściwym służbom operatora.

9. PŁATNOŚCI
Warunki ogólne określające podstawę płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00.
"Wymagania ogólne".
Cena 1 kpl (kompletu) wykonanej przebudowy sieci teletechnicznych obejmuje wszystkie czynności
niezbędne do wykonania robót zgodnie z niniejszą STWiORB oraz Dokumentacją Projektową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. POLSKIE NORMY
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[1] PN-88/B-06250
[2] PN-B-19301
[3] PN-B-19304
[4]
[5]
[6]
[7]

PN-B-19501
PN-79/H-74244
PN-76/E-05125
PN-85/T-90311

[8] PN-84/T-90347

[9] PN-68/T-90351

[10] PN-B-10736:1999
[11] PN-67/E-5100
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Beton zwykły.
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy
drobnowymiarowe.
Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy
drobnowymiarowe.
Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji
papierowej
i powłoce ołowianej.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi
o izolacji polietylenowej-piankowej i powłoce aluminiowej z osłonami ochronnymi
z tworzyw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowopowietrznej
i powłoce ołowianej.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

10.2. NORMY BRANŻOWE
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-82/3233-25
BN-73/3238-08

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowania.
BN-80/8984-16
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciągi przewodów gołych.
BN-76/8984-09
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania.
BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania
i badania.
ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i
badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów
jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
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[36] ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
[37] ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne
wymagania techniczne.
[38] ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
[39] ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
[40] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.
[41] ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.
[42] ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i
przełącznicowe. Wymagania i badania.
[43] ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i
badania.
[44] ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa.
Wymagania i badania.
[45] ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.
[46] ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych
obiektów budowlanych. Wymagania i badania.
[47] ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
[48] ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupełnienie do KNR 5-01).
[49] ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i
badania.
[50] ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
[51] ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych.
Wymagania i badania.
[52] ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
[53] ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
[54] ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i
badania.
[55] ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
[56] ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
[57] ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
[58] Instrukcja TK-13. Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych.
[59] Instrukcja TK-24. Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych.
[60] Instrukcja TK-5.
Paszportyzacja międzymiastowych okręgowych linii kablowych.
[61] Instrukcja T-01.
Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

10.3. INNE DOKUMENTY
[62] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
[63] Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.
[64] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.03.01
PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH
I STACJI TRANSFORMATOROWYCH
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru przebudowy napowietrznej linii energetycznej i oświetleniowej przy przebudowie ulicy Kaletniczej w
Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach krajowych, wojewódzkich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych ST
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. W ramach przebudowy instalacji należy:
W ulicy Kaletniczej przebiega napowietrzna linia n.n. komunalna wykonana przewodami AsXSn 4x70
mm2+AsXSn 4 x 25mm2 (ośw) na słupach ŻN 10, zasilana ze stacji ST 4334 Szafarzy. Przyłącza wykonane
przewodem AsXSn 4x25 mm2.i AsXSn (2)4x16 mm2. Linia ta wymaga przebudowy z uwagi na kolizję z nową
geometrię projektowanej ulicy. W ramach przebudowy napowietrznej linii komunalnej należy: .zdemontować
istniejące słupy: pojedynczy przelotowy PP-5 i bliźniaczy rozgałęźny BP-4 z żerdzi ŻN10 wraz z linią
napowietrzną i osprzętem, zgodnie z rys. nr 1. Słupy wraz z osprzętem zdać na magazyn Innogy STOEN
Operator. .W miejscach wskazanym na rys. nr 1 i podkładzie geodezyjnym ustawić 3 słupy wirowane z żerdzi
EPV 10,5/10 ( nr E-4a, E-4b, E-5). Słupy uziemić przy pomocy uziomów sztucznych R<10Ώ. Na słup E-4b
przewiesić istniejącą w ul. Kaletniczej linię napowietrzną komunalną wykonaną przewodami AsXsn 4x70 mm2.
Na słup E-4a przepiąć istniejącą linię wykonaną przewodem Al 4x50mm2. Na słupie zamontować konstrukcje
mocne Km-1 z izolatorami S-110 i przepiąć istniejąca linię napowietrzną wykonana przewodami Al 4 x 50 mm2
od słupa PP-9. Pomiędzy słupami E-4a i E-5 w miejsce zdemontowanych przewodów Al 2 x 25 mm i AsXSn
4x25 mm2 zamontować dwie nowe linie energetyczne wykonane przewodami AsXSn 4x25 mm2. Na słupie E-5
zamontować konstrukcje mocne Km-1 z izolatorami S-110 i przepiąć istniejąca linię napowietrzną wykonana
przewodami Al 2 x 25 mm2 od słupa PP-6. Na słupy E-4a i E-4b przepiąć istniejące przyłącza od bud. nr 64 i
67/69 wykonane przewodami AsXSn 4x25 mm2, ulegające skróceniu. Na słupach E-1, E-5, E-4a i E-4b
zamontować ograniczniki przepięć SE30.166 +SL9.21. Zastosować osprzęt firmy ENSTO t.j. śruby hakowe
dwutorowe kat. 67044 oraz uchwyty końcowe (odciągowe) SO 4.95, uchwyty przelotowe SO30, zaciski
odgałęźne SL 24, dla przyłącza uchwyty 9001-000 z wkładkami gumowymi. Wszystkie zastosowane materiały
budowlane muszą być zgodne ze specyfikacją Innogy Stoen.
Zachować istniejący układ sieciowy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii
elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.
1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.
1.4.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
1.4.4. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
1.4.5. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w
środku rozpiętości przęsła.
1.4.7. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu.
1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8).
1.4.9. 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.
1.4.10. Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym
przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy złączek.
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1.4.11. 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.
1.4.12. 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.
1.4.13. Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwarzanie lub
rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
1.4.14. Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone są na słupach.
1.4.15. Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz
pomieszczenia, przy czym dostęp do tych urządzeń jest możliwy tylko z tego pomieszczenia.
1.4.16. 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.
1.4.17. 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.
1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-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 Inspektora Nadzoru.
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
lub fundamentu
U0 - U3
Ub0 - Ub3
U85
U150
B60
B80
B90
B150
FB1 - FB18
FT2 - 5/B1
FT1 - 2/A1
FT2 - 3/A
FT6 - 7/C1
FT6 - 7/D1
FG - 90/200

żelbetowe
x
x
x
x
x
x
x
x

Słupy
strunobetonowe
x

kratowe stalowe

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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FGD - 115/200
FGD - 160/230
FGD - 180/250
FGD - 150/200-1
FGD - 150/200-2
SFGD - 200/250
SFGD - 200/320
SFGD - 230/250
SFGD - 230/320
SFGD - 230/320-1
SFGD - 230/320-2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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].
2.3.1. 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].
2.3.2. 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].
2.3.3. Słupy stalowe kratowe
Słupy stalowe kratowe powinny spełniać wymagania PN-84/B-03205 [23].
Tablica 2. Zalecane słupy stalowe dla linii napowietrznych
Nazwa serii
S52 i SW52
024 i 0S24
0L24
B2
H52
HL52
M52
ML52
Z52 i ZL52
Y52

Symbol albumu
LSN-K
KRT-059
KRT-036
KRT-061
KRT-075
KRT-037
KRT-062
KRT-039
KRT-063
KRT-064
KRT-073

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

Wymienione w tablicy 2 albumy typowych słupów stalowych zostały zaprojektowane przez BSiPE
„Energoprojekt” [43] i zatwierdzone przez Zjednoczenie Energetyki.
2.3.4. Poprzeczniki i trzony
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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 PN-74/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 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/E-04500 [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 PN-76/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/E06313 [12].
Tablica 3. Zalecane izolatory do linii napowietrznych
Typ izolatora
N80, N95
NS80
S80/2 i S115/2
LWP8-20
LWP8-30
LP-60/5u
LP-60/8u
LP-75/17
LP-75/31W
LPZ-75/27W
PS-160B
PS-210B
LG75/20s/1255
LG75/20s/1300

Napięcie znamionowe linii
napowietrznej
0,4 kV
0,4 kV
0,4 kV
15 kV
30 kV
15 kV
30 kV
110 kV i 220 kV
110 kV i 220 kV
110 kV i 220 kV
400 kV
400 kV
400 kV
400 kV

Norma
PN-82/E-91000 [17]
PN-82/E-91036 [19]
PN-82/E-91001 [18]
PN-83/E-91040 [20]
PN-83/E-91040 [20]
PN-82/E-91059 [21]
PN-82/E-91059 [21]
PN-82/E-91059 [21]
PN-82/E-91059 [21]
PN-82/E-91111 [22]

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.
2.6.1. Przewody robocze
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Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe wielodrutowe (A1) wg PN74/E-90082 [15], a w linii napowietrznej powyżej 1 kV przewody stalowo-aluminiowe (AFL) wg PN-74/E90083 [16].
Tablica 4. Zalecane przekroje przewodów roboczych
Oznaczenie przewodu
Przekrój przewodu w mm2
Napięcie znamionowe linii
A1
min. 25
0,4 kV
AFL6
35 - 70
15 kV
AFL6
35 - 70
30 kV
AFL6
120 i 240
110 kV
AFL8
525
220 kV
AFL8
525
400 kV
2.6.2. 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
AFL1,7
AFL1,7
AFL1,7
AFL6
AFL6

Przekrój przewodu w mm2
50
70
95
120
240

Napięcie znamionowe linii
110 kV
110 - 400 kV
110 - 400 kV
110 - 400 kV
400 kV

2.7. Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [7] lub
wydmuchowe wg PN-72/E-06102 [8].
Tablica 6. Zalecane typy odgromników
Typ
OWS-18
OWS-25
OWS-37
GZa-18/5
GZa-25/5
GZa-37/5
GZa-0,66/2,5

Napięcie znamionowe linii
15 kV
20 kV
30 kV
15 kV
20 kV
30 kV
0,4 kV

2.8. Odłączniki
Odłączniki w liniach napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny spełniać
wymagania PN-83/E-06107 [9].
Tablica 7. Zalecane typy odłączników
Typ
OUN IIIs-24/4
ON IIIs-24/4
ON3P-20
ON3P-30
ON3V-20

Napięcie znamionowe linii
15 kV
15 kV
15 kV
30 kV
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.
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Tablica 8. Zalecane typy stacji transformatorowych
Typ stacji
MSTw-20/630
MSTt-20/630
MSTt-20/630
STSa-30/100
STSa-30/250
STSa-20/100
STSa-20/250
STSb-20/250
STSp-20/250

Napięcie znamionowe
linii zasilającej
15 kV
15 kV
15 kV
30 kV
30 kV
15 kV
15 kV
15 kV
15 kV

Symbol albumu
T-3076
T-3056/9A
T-0569
T-1133/2
T-1073/2
T-1133/1
T-1073/1
T-4142
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
TOHb-63
TAOb-100
TAOb-160
TAOb-250
TAOB-400
TAOb-630

15/0,4 kV i 30/0,4 kV
15/0,4 kV i 30/0,4 kV
15/0,4 kV i 30/0,4 kV
15/0,4 kV i 30/0,4 kV
15/0,4 kV i 30/0,4 kV
15/0,4 kV i 30/0,4 kV
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 Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 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.
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Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzętu
Nazwa
Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy ∅ 800 mm/3 m
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego
Pompa przeponowa spalinowa
Prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t
Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA
Koparka jednonaczyniowa kołowa
Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa
Wibrator pogrążalny
Beczkowóz ciągniony
Spawarka spalinowa
Spalinowy pogrążacz uziomów
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min.
Wkrętak pneumatyczny
Prasa hydrauliczna z napędem spalinowym - 100 t
Bęben hamulcowy 5-10 t
Podnośnik montażowy hydrauliczny z napędem spalinowym - 100
Ciągnik gąsiennicowy 100 KM
Ciągnik kołowy 40-50 KM
a)
b)
c)
d)

a)

b)

c)

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

d)

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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.
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, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 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
Żuraw samochodowy
Samochód skrzyniowy
Samochód specjalny z platformą i balkonem
Przyczepa dłużycowa
Przyczepa skrzyniowa
Ciągnik siodłowy z naczepą
Samochód dostawczy

a)
b)
c)
d)

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.

a)

b)

c)

d)

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
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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 Inspektorowi Nadzoru 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 ST 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 Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru.
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 PN68/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.
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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
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
Inspektor Nadzoru. 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
5.7.1. 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:

−
−
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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.

5.7.2. 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.

5.8.1. 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.
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.
5.8.2. 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.
5.8.3. 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.
5.8.4. 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
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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.
5.8.5. 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
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Linia napowietrzna o napięciu znamionowym
do 1 kV
wyższym niż 1 kV
skrzyżowanie zbliżenie skrzyżowanie
zbliżenie
Droga ogólnodostępna gminna lub lokalna miejska
0
1
1
Droga ogólnodostępna krajowa lub wojewódzka
1
2
1
Kategoria drogi

Droga ekspresowa lub autostrada 1

−
−

−
−
−
−
−
−

3

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.
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,

−
−
−
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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:
U

S = B + 2 (2,5 +
w którym:

150

)

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 iPoza
wsi terenem zabudowy

Droga ekspresowa
Droga ogólnodostępna:
a) krajowa
b) wojewódzka
c) gminna, lokalna miejska i zakładowa

30 m
20 m

50 m
40 m

10m
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 OST D-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
Inspektorowi Nadzoru i zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją
projektową, OST, SST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 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
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fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań
materiałów dla tych robót.
Na żądanie Inspektora Nadzoru należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość
nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. 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.
6.3.2. 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].
6.3.3. Słupy stalowe kratowe

−
−
−
−
−
−

Słupy stalowe kratowe po ich zmontowaniu i ustawieniu, powinny spełniać wymagania PN77/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.

6.3.4. 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.

6.3.5. 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).
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].
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6.3.6. 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 BN-72/8932-01 [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, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po
wykonaniu robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 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 Inspektora Nadzoru.
Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji
transformatorowej sztuka.
Dla niniejszej specyfikacji liczba jednostek obmiarowych wynosi:
1. przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn – 0.1 km
8. ODBIÓR ROBÓT

−
−
−
−
−

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-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 OST D-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.
2.
3.
4.

PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Podział i oznaczen
PN-84/E-02051
Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczen
PN-74/E-04500
t linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
PN-81/E-05001
Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe
napięcia probiercze izolacji.
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5. PN-75/E-05100
6. PN-83/E-06040
7. PN-81/E-06101
8. PN-72/E-06102
9. PN-83/E-06107
10. PN-79/E-06303
11. PN-76/E-06308
12. PN-88/E-06313
13.
14.
15.
16.
17.

PN-78/E-06400
PN-88/E-08501
PN-74/E-90082
PN-74/E-90083
PN-82/E-91000

18. PN-82/E-91001
19. PN-82/E-91036
20. PN-83/E-91040
21. PN-82/E-91059
22. PN-86/E-91111
23. PN-84/B-03205
24. PN-87/B-03265
25. PN-80/B-03322
26. PN-68/B-06050
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania.

Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania.
Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego.
Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego.
Ogólne wymagania i badania
Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków
zabrudzeniowych.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe.
Ogólne wymagania i badania.
Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem
wytrzymałości mechanicznej.
Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe.
Ogólne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe
szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe
stojące szklane o napięciu znamionowym do 1000 V.
Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe
wiszące pionowe typu LP 60.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe
długopniowetypuLPZ75/27W i LPZ85/27W.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Beton zwykły.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.
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38. 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.
39. 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.
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40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud”
Kraków.
41. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich KOR-3A.
42. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
43. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub Kraków.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
D - 01.03.02
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE
DRÓG
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy
kablowych linii energetycznych nn przy przebudowie ulicy Kaletniczej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy, przebudowy i zabezpieczenia linii
kablowych kolidujących z przebudową dróg.. W ramach przebudowy należy wykonać następujące roboty
elektryczne:
Przebiegający wzdłuż ulicy Masztalerskiej kabel nn typu YAKY 4x240 mm zabezpieczyć w miejscach braku
rury ochronnej pod projektowanym wlotem ulicy Kaletniczej poprzez ułożenie na kablu rury ochronnej
dwudzielnej 110 mm, np typu Arot PS 110.Przebiegający wzdłuż ulicy Madziarów kabel nn typu YAKXS 4x120
mm zabezpieczyć w miejscu braku rury ochronnej pod projektowanym wlotem ulicy Kaletniczej poprzez
ułożenie na kablu rury ochronnej dwudzielnej 110 mm, np typu Arot PS 110. Projektowaną rurę z istniejącą rurą
połączyć za pomocą fabrycznie dedykowanych złączek..Istniejacy kabel nn typu YAKY 4x35 mm stanowiący
wlz zasilający złącze ZK nr 4-077903-ZK zdemontować od słupa E-1 do złacza wraz ze złączem. W
projektowanej trasie ułożyć odcinek nowego kabla YAKY 4x35mm/1kV, z jednej strony wprowadzić na słup E1 i podłączyć pod zaciski linii napowietrznej, a z drugiej strony wprowadzić na zaciski wejściowe w
projektowanym złączu w nowej lokalizacji, zgodnej z rys. nr 1 i podkładem geodezyjnym. Zastosować złącze w
obudowie z tworzyw termokurczliwych zgodne ze specyfikacją innogy Stoen Operator typu ZKL-1. Na wyjściu
w szafce pomiarowej zastosować wyłączniki 3xS 301 C 32A. Na słupie E-1 kabel do wysokości 3,7 m osłonić
rurą ochronną RHDPEp-M UV 70/7 (odporną na promienie UV) mocowaną do słupa taśma stalową COT-37 z
klamerkami COT-36. Kabel na słupie mocować uchwytami dystansowymi SO.79.6. Wzdłuż kabla ułożyć
bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 mm. Materiały z demontażu zdać na magazyn Innogy STOEN Operator.
Oznaczenia zgodne z dokumentacja projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. 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.
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
1.4.2. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
1.4.3. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.
1.4.4. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
1.4.5. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
1.4.6. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych
urządzeń.
1.4.7. 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.
1.4.8. 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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1.4.9. Przepst kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” Wykonawca przed
przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakości (PZJ).
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-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 Inspektora Nadzoru.
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] wg PN-76/E-90251 [5] o napięciu znamionowym 1-30 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 PN74/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 1 - 30 kV.
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-
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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 Inspektora Nadzoru.Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru 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,
zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,
ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 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, OST, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 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 Inspektora Nadzoru 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,

.
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− 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, OST i ST
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 Inspektora
Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 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
Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm
Skrzyżowanie
lub zbliżenie
pionowa przy
pozioma przy
skrzyżowaniu
zbliżeniu
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe
25
10
Do kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń
mogą się stykać
25
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 50
10
kV
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
50
25
kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

50

50

Kabli różnych użytkowników

50

50

Kabli z mufami sąsiednich kabli`

-

25

5.4. Układanie kabli
5.4.1. 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
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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).
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
b) 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.
5.4.3. Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być możliwie duży, nie mniejszy niż:
a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 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,
c) 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.
5.4.4. 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 znam. 15 do
40 kV,
− 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znam. 1 do 10
kV,
− 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.
5.4.5. 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

.

D. 01.03.02

KOD CPV 45317300-5

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.
5.4.6. 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
pionowa przy skrzyżowaniu
pozioma przy zbliżeniu
Rodzaj urządzenia podziemnego
1)
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 80 przy średnicy rurociągu do
gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 250 mm i 1502)
50
do 0,5 at
Rurociągi z cieczami palnymi

przy średnicy

100

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i większej niż 250 mm
nie przekraczającym 4 at
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at
BN-71/8976-31 [17]
Zbiorniki z płynami palnymi
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora,
odciążka)
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały
Urządzenia
ochrony
atmosferycznych

budowli

od

wyładowań

100

200

200

-

80

-

50

50

50

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) 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
Rurociąg

Długość przepustu na skrzyżowaniu
średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony
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szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej
Droga o przekroju szlakowym z rowami
krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony
odwadniającymi
szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem
Droga w nasypie
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 min. 50 cm. 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.
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5.10. Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur AROT 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 pianką poliuretanową uniemożliwiającą 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.
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 OST 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 Inspektorowi Nadzoru zgodności
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, ST i PZJ.
Materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą
być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu
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W wyniku badań testujących należy

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. 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.
6.3.2. 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.
6.3.3. 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%.
6.3.4. 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.
6.3.5. 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 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu
znamionowym do 1 kV,
− 50 MΩ/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].
6.3.6. Próba napięciowa izolacji
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/E90300
− wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA.
6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 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 Inspektora Nadzoru . Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-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 OST D-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
2. PN-76/E-05125
3. PN-74/E-06401
4. PN-76/E-90250
5. PN-76/E-90251
6. PN-76/E-90300
7. PN-76/E-90301
8. PN-76/E-90304
9. PN-76/E-90306
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-71/8976-31
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17

Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60
kV. Ogólne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie
przekraczające 23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce
ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe powyżej
3,6/6 kV.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
Cegła budowlana pełna.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych.
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
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Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
22. 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.
23. 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.
24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.07.01.
Budowa oświetlenia
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru przebudowy oświetlenia
ulicy Kaletniczej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót obejmujących wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie przebudowanego oświetlenia ulicy.
W ramach przebudowy oświetlenia należy wykonać następujące roboty: Zdemontować istniejące oprawy ze słupów nr
69653, 69652, 137039, 137040, 137041, 52870, 137043, 137058 i 71663 wraz z wysięgnikami oraz połączeniami
napowietrznymi pomiędzy linią napowietrzną w ul. Paderewskiego i w/w słupami. Materiały z demontażu zagospodarować
zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru ZDM.Istniejącą oprawę zdjętą ze słupa bliźniaczego nr 52870 na narożniku ul.
Kaletniczej i Madzia-rów zamontować ponownie na wysięgniku Wo-1 na projektowanym (w projekcie przebudowy
instalacji elektroenergetycznej innogy) słupie wirowanym. Oprawę zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm z linii napowietrznej
wykonanej przewodem AsXsn 4x25 mm2, przewieszonej na słup wirowany w nowym położeniu. W lokalizacji uzgodnionej
na koordynacji ZUD i pokazanej na rysunku nr 1 zamontować:
- 11 słupów ozn. lit. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O: wysokości całkowitej 7,0 mb (np typu SSO60/60/4p z wysięgnikiem
W1 F10 A10 o kącie podniesienia 50 produkcji firmy Kromiss)
- 1 słup ozn. literą Ł bez wysięgnika, oprawa mocowana sztorcowo- lub inny zgodny z następującymi warunkami
równoważności: zastosować słupy stalowe, bezszwowe, ocynkowane wewnątrz i zewnątrz, grubość ścianki min 4 mm, o
przekroju okrągłym, stożkowe, bez skokowej zmiany średnicy, w kolorze RAL 7016, z fabrycznie zabezpieczoną
elastomerem stopą do wysokości dolnej krawędzi wnęki bezpiecznikowej;
- 1 słup ozn. literą D: wysokości całkowitej 7,0 mb (np typu SSO60/60/4p z wysięgnikiem W1 F10 A10 kąt podniesienia
50) z dodatkowym wysięgnikiem na wysokości 5 mb, długości 100 cm, średnicy 60 mm, kąt podniesienia 00
zamontowanym i zabezpieczonym ocynkiem fabrycznie przez producenta, lub inny zgodny z warunkami równoważności
podanymi powyżej,
- 2 słupy ozn. literą B, C: wysokości całkowitej 5,0 mb (np typu SSO60/50/4p bez wysięgnika, lub inne zgodne z
warunkami równoważności podanymi powyżej,
- 1 słup ozn. literą A; sygnalizacji świetlnej wysokości całkowitej 5,0 mb z wysięgnikiem 5 mb, (np typu SU/SSO 5/5
produkcji firmy Kromiss) lub inny zgodny z warunkami równoważności podanymi powyżej.
Słupy zamontować na dedykowanych prefabrykowanych fundamentach betonowych (np.FBw-150 firmy Kromiss)
Na słupach ozn. lit. D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O zamontować na wysokości 7,0 mb oprawy ledowe o mocy 36 W,
(np. Teceo S/5140/16 LEDs/700 mA WW/408862 firmy Schreder (moc oprawy 36W)) ze światłem o określonej
temperaturze barwowej (Tb=3500K +/-200K), o wydajności świetlnej > 100 lm/W, spełniające aktualne wymagania
oświetleniowe. Zgodnie z normą PN-EN 13201 2017 "Oświetlenie dróg" przyjęto kategorie oświetlenia M5. Należy
zastosować powyższe oprawy lub zgodne z następującymi warunkami równoważności: równoważne wzorniczo i technicznie
oprawy w obudowie aluminiowej o IP 66 otwieranej bez użycia narzędzi, wyposażone w wymienny panel z soczewkami
kształtującymi rozsył światła o temperaturze barwowej Tb=3500 +/- 5%.
Na słupach A, B, C, D zamontować na wysokości 5 mb oprawy LED o mocy świetlnej 54W o niesymetrycznym rozsyle
światła (słup A rozsył w lewo, słupy B, C i D rozsył prawy), ze światłem o określonej temperaturze barwowej (Tb=5000K
+/-200K), o wydajności świetlnej > 100 lm/W, spełniające aktualne wymagania oświetleniowe. Powyższe wymagania
spełniają np. oprawy typu Teceo S/5145/24 LEDs/700 mA NW/408822 (rozsył prawy) i Teceo S/5144/24 LEDs/700 mA
NW/408902 (rozsył lewy) firmy Schreder (moc oprawy 54W), dla których załączono obliczenia rozkładu natężenia
oświetlenia. Należy zastosować powyższe oprawy lub zgodne z następującymi warunkami równoważności: równoważna
wzorniczo i technicznie oprawa w obudowie aluminiowej o IP 66 otwieranej bez użycia narzędzi, wyposażona w wymienny
panel z soczewkami kształtującymi rozsył światła o temperaturze barwowej Tb=5000 +/- 5%.
Oprawy zasilić z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YKY 3x2,5mm2 prowadzonym wewnątrz słupów i wysięgników.
Zastosować tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 i TB-2 firmy ROSA lub EKM 20-35 firmy Raychem. Oprawy
zabezpieczyć bezpiecznikiem 6A zamontowanym na tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy przewód ochronny w kolorze
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zielono-żółtym połączyć z jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego słupa. 3. Ułożyć w
projektowanej trasie linie kablowe kablem typu YKY 5 x 25 mm2 pomiędzy projektowaną skrzynką podziału sieci przy
istniejącym słupie 137071 w ul. Paderewskiego i projektowanymi słupami linii kablowej A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,
M, N, O i X, oraz do projektowanych skrzynek podziału sieci: przy słupie 52870 w ul. Madziarów, 137039 w ul.
Masztalerskiej, i przy słupie N. Połączenie pomiędzy słupami D i C wykonać kablem YKY 3 x 16 mm2. Jako skrzynki
podziału sieci zastosować złącza kablowe trójwlotowe wyposażone w 3 pola 160 A dla wprowadzenia 3 kabli
oświetleniowych, w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych szer. 260 mm (np. OT 24 prod. SAKS POL). Końcówki kabli
wprowadzić do wnęki skrzynki i podłączyć pod zaciski podstaw bezpiecznikowych. Połączenie zasilania rezerwowego w
skrzynkach pozostawić otwarte. Kabel na słupy 137071, 52870 i 137039 wprowadzić na słup w rurze ochronnej BE 75 mm
do wysokości 3 mb i zabezpieczyć koszulką termokurczliwą, dalej prowadzić na uchwytach kablowych. Przy połączeniu
kabli miedzianych i aluminiowych zastosować przekładki kupalowe. W miejscu połączenia zastosować odgromniki BOPi
066/5kA i uziom sztuczny R<10Ω. Końcówki kabli nowoułożonych wprowadzić do wnęk słupów i skrzynki, podłączyć pod
zaciski tabliczek bezpiecznikowych przy zastosowaniu palczatek termokurczliwych. Przy słupach pozostawić zapasy
eksploatacyjne po 1,5 mb z każdej strony. W szafie LN 1243 przewiduje się zabezpieczenie obwodu pojedynczo
rozłączalnymi rozłącznikami bezpiecznikowymi 25A. Z uwagi na zastosowanie w obwodzie opraw sodowych posiadających
cos φ indukcyjny oraz opraw ledowych posiadających cos φ pojemnościowy nie jest konieczne montowanie w szafie
oświetleniowej kompensatorów mocy biernej. Długość linii i obciążenie ulega nieznaczącej zmianie, przekrój przewodów
linii został zwiększony zatem obliczenia pomija się..
Oznaczenia zgodne z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, służąca do
zamocowania oprawy oświetleniowej na określonej wysokości.
1.4.2. 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.
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować nad i pod ziemią.
1.4.5. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub
szafy oświetleniowej w pozycji pracy.
1.4.6. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje
oświetleniowe.
1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
2. Materiały
2.1. Materiały podstawowe
Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oświetlenia wg. niniejszej SST są:
2.1.1. Słup stalowy h = 5,0 mb i stalowy h=7,0 mb;
2.1.2. Oprawa LED-owa 36W i 54W;
2.1.3. Przewód YDY 3 x 2,5 mm2;
2.1.4. Kabel YKY 5x 25 mm2.
2.2. Materiały budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania ustojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego
marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien być dostarczany w
opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach. Cement może być również dostarczany luzem i przechowywany w silosach.
2.2.2. Piasek
Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe powinien spełniać
wymagania BN--87/6774-04.
2.2.3.Żwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający BN-66/6774-01.
2.2.4. Woda
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Woda powinna być "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody poowinna
odpowiadać barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierać zawiesiny.
2.2.5. Kit uszczelniający
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować wszelkie rodzaje
kitów spełniające wymagania BN-80/3112-28.
2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Słupy prefabrykowane
Zaleca się stosowanie słupów prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji lub innych wg.
atestowanych obliczeń. Słupy powinny być wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzględniającej
parametry wytrzymałościowe i warunki, w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące
fundamentów określone są w PN-80/B-03322 Słupy i wysięgniki należy zastosować zabezpieczone
techniką posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymałości. W zależności od
konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie
antykorozyjne zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych". Składowanie
prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu na przekładkach
z drewna sosnowego.
2.3.2. Żródła światła i oprawy
Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 i
podanych w dokumentacji projektowej. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość
strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie opraw LED-owych. Oprawy
powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych
stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi
komory lampowej IP65 i klasą ochronności I. Kąt nachylenia ustawić na 50. 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.
3. Sprzęt
3.1. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu,
gwarantujących właściwą jakością Robót:
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem,
- żurawia samochodowego,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem śr. 110 mm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
4. Transport
4.1. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem,
4.2. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych
elementów.
5. Wykonanie Robót
5.1. Wykopy pod fundamenty
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 runtu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy
na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny być wykonane bez naruszania
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
5.2. Montaż słupów prefabrykowanych
Wykonanie i montaż słupów zgodnie z wytycznymi wykonania montażu dla konkretnego słupa. Powinien być
ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub
ubitego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne
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posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek słupów i fundamentów. Maksymalne odchylenie od
poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2cm. Ustawienie
słupa w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni
ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.
5.4. Montaż opraw
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzanie zaświecenia się lampy).
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy
stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszej
niż 2.5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpieczników
sieciowych do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach
słupów 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.
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu słupów lub
wykonaniu ustojów, sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi.
6.2. Słupy i ustoje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego wytrzymałości.
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne
posadowienia. Słupy oświetleniowe, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:
- dokładności ustawienia pionowego słupów,
- prawidłowości ustawienia opraw względem osi jezdni,
- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy,
- jakości połączeń śrubowych latarń i opraw,
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.3. Instalacja przeciwporażeniowa
Po wykonaniu instalacji i ochrony należy wykonać pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu instalacji
oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony.
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.4. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny być wyświecone minimum 100 godz. 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 oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do
korekcji kątowej a element światloczuły powinien posiadać urządzenia umożliwiające dokładne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzać dla punktów jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.
7. Obmiar Robót
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka.
7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna być zgodna z dokumentacją projektową.
8. Odbiór Robót
8.1. Przy przekazywaniu oświetlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporażeniowej
protokół odbioru Robót.
9. Podstawa płatności
9.1. Cena wykonania Robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

D.07.07.01. Oświetlenie dróg

-

KOD CPV 45316110-9

oznakowanie robót,
wykopy punktowe i liniowe,
zdemontowanie elementów oświetlenia,
wykonanie montażu słupów
montaż przewodów,
montaż opraw,
podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
- odtworzenie nawierzchni.
- wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej.
10. Przepisy związane
1.
PN-76/E-02032
Oświetlenie dróg publicznych.
2.
PN-83/E-06305
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania.
3.
PN-79/E-06314
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
4.
PN-76/E-90301
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.
5.
PN-75/E-05100
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
6.
PN-71/E-05160
Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i
badania.
7.
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.
8.
PN-55/E-05021
Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i
kabli.
9.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
10. PN-80/B-03322
Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
11. PN-88/B-30000
Cement portlandzki.
12. PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane.
13. PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
14. PN-86/O-79100
Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne.
Wymagania i badania.
15. PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
16. PN-80/C-89205
Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.
17. BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
Piasek.
18. BN-66/6774-01
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. íwir.
20. BN-79/9068-01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych.
21. BN-83/8836-02
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
22. BN-75/8971-06
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO.
23. BN-68/6353-03
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
24. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
25. BN-71/8976-31
Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów
terenowych.
27. PN-92/E-05009/01/
02/03/04/06/07
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
28. Inne dokumenty:
"Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych" „Wytycznych
technologii budowy linii kablowych nn w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzętu-Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie ELEKTROMONTAŻWarszawa46-3 50 31.

KANALIZACJA DESZCZOWA; ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową odwodnienia nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy docelowym zagospodarowaniu drogi ulicy
Kaletniczej.
w tym :
- Przykanalik łączący wpust uliczny z odbiornikiem zaprojektowano z rur i kształtek
kanalizacyjnych z PVC SN8 łączonych na uszczelki.
- o średnicy DN 150 i 200 mm.
Przejścia rur przez ściany istniejących studni betonowych należy wykonać jako szczelne.
Studnie przykryte włazem żeliwnym wentylowanym ∅ 600 DN 400 obciążenia próbne 400kN,
wg PN-EN 124; 2000 r.
Studzienkę należy wykonać z pierścieniem odciążającym pod włazem.
- Studzienki pod wpustami ulicznymi – szt. 12 należy wykonać z elementów betonowych o
średnicy Ø0,50 m, z osadnikiem o głębokości min. 0,95 m, z syfonem oraz z pierścieniem
odciążającym, z żeliwną skrzynką i kratką uliczną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.

Kanalizacja

deszczowa

-

sieć

kanalizacyjna

zewnętrzna

przeznaczona

do

odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych
1.4.3.

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu z siecią kanalizacji

deszczowej.
1.4.4. Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.6. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do
kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
2. MATERIAŁY
2.1. Rury kanałowe
2.1.1. Przykanaliki łączące wpusty uliczne z odbiornikiem o spadkach > 15%
z PVC SN8
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2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy
0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach
podanych w pkt 2.3.1.
2.2.4.Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,
2.2.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.3. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
Studzienki

kanalizacyjne

inspekcyjne

przeznaczone

do

budowy

sieci

kanalizacyjnej,

wykonane z tworzyw sztucznych z PP . Służą do eksploatacji sieci kanalizacyjnych z poziomu
nawierzchni .
2.4. Studzienki ściekowe
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12]i PN-H74080-04 [13].
2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm,
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.4.5.Płyty fundamentowe zbrojone
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Płyty fundamentowe powinny mieć grubość 15cm i być wykonane z betonu klasy B 15.
2.4.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B11112 [4].
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.7. Składowanie materiałów
2.8.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków

w

sposób

zapewniający

stateczność

oraz

umożliwiający

dostęp

do

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.5.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.8.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.8.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.8.7. Kruszywo
Kruszywo

należy

składować

na

utwardzonym

i

odwodnionym

podłożu

w

sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszanie m z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− żurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanałowych
Rury

żeliwne

mogą

być

przewożone

dowolnymi

środkami

transportu

w

sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność aby rury nie zostały uszkodzone
Nie powinno używać się lin stalowych i łańcuchów.
Rury nie powinny być rzucane i przeciągane lecz przenoszone.
Rury należy składować w położeniu poziomym i równym podłożu na podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 5 cm i rozmieszczonych w odstępach Od 1m do
2m.
Przy wielowarstwowym układaniu rur należy stosować drewniane przekładki między
warstwami .
Rury i kształtki powinny być składowane pod zadaszeniem zabezpieczającym przed
działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
Kształtki na placu budowy powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych.
Dopuszcza się przechowywanie rur i kształtek na otwartych placach magazynowych,
jednakże czas przechowywania nie powinien przekraczać 2 lat.
4.2. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.4. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obniżenia

temperatury

przekraczającej

granicę

określoną

w

wymaganiach

technologicznych.
4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W

przypadku niedostatecznej

ilości

reperów

stałych, Wykonawca

wbuduje

repery

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).
5.2. Roboty ziemne
Należy wykonać prace rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową. Gruz i
materiał rozbiórkowy bitumiczny zutylizować.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót –
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. W razie potrzeby zastosować
wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia
do 6 m, grunt kat. III
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład a nadmiar
wywieziony na zwałkę.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
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ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w
sposób uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od
projektowanego poziomu dna. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami
grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po
obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem
Wykopy

należy

zasypać

spycharkami.

W

przypadku

wystąpienia

wód

gruntowych

zastosować odwodnienie za pomocą igłofiltrów.
5.3. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami
odwadniającymi.
Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej na leży wykonać
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m
należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.
5.4. Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3‰,
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1‰; (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5‰).
5.4.1. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików
należy przestrzegać następujących zasad:
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków
dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do
kanału ogólnospławnego),
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m dla pojedynczych
wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m .
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
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− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki inspekcyjnej lub wpustu bocznego,
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20‰ do max. 400‰ z tym, że przy spadkach
większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne,
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o i, max. 90o
(optymalnym 60o),
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać
tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 100,0 cm. W
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,
5.4.2. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe 500mm, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni
dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjątkowo - min. 1,50 m, 1.40m i max. 2,05 m),
− głębokość osadnika 0,95 m,
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na
jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3‰ powinien wynosić od 40 do 50m;
od 3 do 5‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10‰ - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia
powierzchni spływu, dopuszcza się stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując
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osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i
połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość
osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z
dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża,
− badanie odchylenia ,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku przykanalików ,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ±5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiększonym spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejsc ach na długości 100 m
powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek winny być wykonane z tolerancją do 5 mm.
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6. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST , jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− wykonanie wylotu kolektora,
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
przebudowy przyłącza gazowego DN25 średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego
95, dz. 91/2, obr. 3-09-11 w Warszawie w dzielnicy Rembertów.
Inwestor: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy p. Bankowy 3/5, oo-950 Warszawa
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
przebudowy przyłącza gazowego niskiego ciśnienia.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
• rozebranie nawierzchni ,
• wykop pod przebudowywane przyłącze gazowe,
• zamknięcie dopływu gazu,
• przebudowa przyłącza gazowego,
• montaż kurka głównego,
• wykonanie prób szczelności przyłącza,
• wykonanie fundamentu pod szafkę,
• montaż skrzynki,
• inwentaryzacja przyłącza,
• demontaż istniejącego przyłącza gazu i kurka głównego,
• zasypka wykopu,
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1.4. Ogólne wymagania
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z SST.
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
• Do wykonania przebudowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
2.1. Przewody
- Przebudowa przyłącza gazowego wykonana będzie z rur: PE Ø 25x3,0 łączonych przez zgrzewanie
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Armatura odcinająca
Zaprojektowane zostały:
• Kurek gazowy kołnierzowy,
3. SPRZĘT
• 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.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy
unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura
• Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Izolacja antykorozyjna
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji antykorozyjnej powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji antykorozyjnej należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów
• Rurociągi montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania),
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
• Przewody stalowe łączyć przez spawanie
• Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
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– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
• Rurociągi prowadzić zachowując bezpieczne odległości od innych przewodów i urządzeń
• Przewody prowadzone w wykopie układać na podsypce z piasku o grubości cm
• Po wykonaniu prób szczelności przewód obsypać piaskiem do wysokości 10 cm ponad wierzch rury
• Pozostałą część wykopu obsypać gruntem rodzimym bez kamieni, gruzu i.t.p.
• 20 cm ponad wierzchem rury ułożyć folię ostrzegawczą z PE koloru żółtego
5.2. Montaż armatury i osprzętu
• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych i kołnierzowych,
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
• Instalacja przed malowaniem i zasypaniem w wykopie przewodów musi być poddana próbie wytrzymałości na
ciśnienie 0,21 MPa przez okres 60 min.
• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru legalizowanego, który pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany ciśnienia
• Wyniki badania należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min. nie stwierdzono nieszczelności
• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
5.4. Wykonanie izolacji antykorozyjnej.
• Roboty izolacyjne spawów należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
wytrzymałości i szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
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• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– wykonanie podłoża w wykopach
– montaż rurociągów
– wykonanie prób wytrzymałości i szczelności
– wykonanie obsypki
– ułożenie taśmy ostrzegawczej
– zasypanie wykopu
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji.
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby całej instalacji,
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
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– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dn 12-04-2002 z późniejszymi zmianami
• Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu wydane przez WOZG – 1992 r.
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