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D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze
krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
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.
1.3.1. Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi
w spisie treści Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
(1) Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu mierzona w poziomie.
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
(4) Dziennik budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem..
(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego, którego
uprawnienia i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w
dokumentach przetargowych.
(6) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów.
(7) Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi
jezdnie.
(9) Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego i pieszego.
(10) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
(11) Korpus kolejowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną nasypu i skarpami
rowów.
(12) Kosztorys ofertowy – wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek ilościowy.
(13) Księga obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarowej podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(16) Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowej i
ruchu pieszego.
(18) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru lub
obiektu mostowego.
(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
(21) Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
(22) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z przeprowadzeniem budowy,
(23) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.
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(24) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.
(25) Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego
(26) Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robót.
(27) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.
(28) Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór itp.
(29) Rachunek ilościowy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.
(30) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
(31) Roboty - wszelkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego
zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym również dostarczenie
robocizny, materiałów i sprzętu.
(32) Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami przęsła mostowego).
(33) Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
(34) Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
(35) Specyfikacja techniczna - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania
robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część dokumentów przetargowych.
(36) Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi,
potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót.
(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót, na
warunkach określonych w dokumentach przetargowych, Zamawiający przyjął, albo legalni następcy
prawni tej osoby.
(38) Zamawiający - każdy podmiot udzielający zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - ( Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
3 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z
1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z
dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437).
(39) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełniania funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub kolejowej i jej elementów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Warunki ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.
1.5.3. Przekazanie dokumentów budowy.
Zamawiający, przed rozpoczęciem robót, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza będzie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy na roboty.
Koszty dokumentacji powykonawczej są ujęte w kosztach jednostkowych poszczególnych rodzajów robót. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej mogą być wprowadzone po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego
Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagają ponadto uzgodnienia Projektanta. Istotne zmiany w
realizowanych robotach w stosunku do dokumentacji projektowej wymagają zmiany warunków pozwolenia na
budowę.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia następujących dokumentacji uzupełniających we własnym zakresie:
- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robót,
- projekt oznakowania miejsca robót,
- dokumentację powykonawczą z operatami geodezyjnymi.
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdującej się w dokumentacji informacji
o zagrożeniach.
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami określonymi we właściwych specyfikacjach.
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny
być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów Robót nie znajdowały się w
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacjami powinny
zostać odrzucone.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wiążące dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z
tych elementów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieżności wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według skali
rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane pod względem ważności w następującej
kolejności, od najbardziej ważnych:
- Dokumentacja Projektowa.
- Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w
Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub
braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego. Zamawiający wprowadzi lub spowoduje
wprowadzenie niezbędnych zmian lub uzupełnień.
1.5.5. Obowiązki Wykonawcy.
1.5.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w
planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia wraz z
pełną obsługą geodezyjną inwestycji.
1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu:
- kompleksowy program realizacji robót,
- program zapewnienia jakości (PZJ).
1.5.5.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadawalającym stanie
i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
- umieszcza na placu budowy tablicę zawierającą informacje o budowie. Treść i forma informacji – zgodnie z
obowiązującymi przepisami
- dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały
wraz z zapewnieniem ich obsługi i dozorców. Pracowników wyposaża w niezbędny sprzęt zabezpieczający
taki jak uprzęże, kaski, siatki zabezpieczające i inne niezbędne do wykonania robót urządzenia.
1.5.5.5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska na terenie budowy
i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
– zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,
– zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,
– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
– możliwością powstania pożaru,
– niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.
1.5.5.6. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz odpowiednio
przeszkolonych pracowników, w szczególności w zakresie BHP przy czynnych torach z trakcją elektryczną.
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1.5.5.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiałami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do ponownego wbudowania oraz
zgromadzonym na terenu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego
robót.
1.5.5.8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie własności publicznej
lub prywatnej.
1.5.5.9. Roboty będzie wykonywał w sposób niepowodujący uszkodzeń elementów mostu niepodlegających
przebudowie. W przypadku uszkodzenia tych elementów, koszt ich odtworzenia obciąża w całości Wykonawcę.
1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca
ma obowiązek powiadomić Zamawiającego i władze konserwatorskie, a roboty przerwać do czasu dalszych
decyzji.
1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami
określonymi w SST i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości (PZJ), zaakceptowanym
przez Zamawiającego.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST i uzgodnione przez IBDM.
Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robót, przed złożeniem do Zamawiającego
powinny być pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Zamawiającego.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze i uzgodnieniami z władzami terenowymi i właścicielami.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
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- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Zamawiającego.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i uzgodnione z władzami terenowymi i Właścicielem.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.
3. SPRZĘT.
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w
Dokumentacji Projektowej i SST.
Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego.
W PZJ szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:
- wykonania robót remontowych,
- wytwarzania betonów,
Liczba i wydajność sprzętu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i pełnej gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane.
Jeżeli postanowienia określonych SST przewidują wariantowe użycie sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
zdyskwalifikowane przez Zamawiającego i muszą zostać usunięte, w terminie przez niego wyznaczonym, z
Terenu Budowy.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne.
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. W PZJ szczególną
uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do:
- przewozu betonu towarowego z wytwórni do miejsca wbudowania,
- przewozu środków chemicznych, paliw, cementu luzem - środki transportu powinny posiadać wyposażenie
specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi
zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach
Zamawiającego, i zakończenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
4.2. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie
właściwych urzędów na użycie pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich pojazdów użyje,
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wówczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty naprawy szkody, jeśli taka szkoda
powstanie.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warunki ogólne.
Wszystkie roboty objęte dokumentami przetargowymi powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST dla poszczególnych rodzajów robót oraz z poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót
wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie każdego rodzaju robót winno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu do
dziennika budowy, sporządzenia dokumentacji badań i pomiarów oraz protokółu odbioru.
5.2. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy:
- dziennika budowy,
- księgi obmiarów,
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atestów jakościowych wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych,
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
- protokółów odbiorów robót,
- Plan BIOZ.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i
Zamawiającego.
5.2.1. Dziennik budowy.
Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na
bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających
odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy dodatkowo przysługuje:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy,
ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.
5.2.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonywane są okresowe wyliczenia i zestawienia
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem Ilościowym.
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawę do rozliczeń.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST i
Zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawia zamierzony sposób wykonania robót, możliwości kadrowe, techniczne i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- opis organizacji wykonania robót, w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robót, zasady bhp,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych i opisem
wyposażenia w mechanizmy do sterowania oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
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- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania
sprzętu oraz podczas prowadzenia robót,
- opis postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom SST.
6.1.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej ich jakości,
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie
ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości) aby mogła być zapewniona
rytmiczność produkcji,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów dla danego asortymentu
robót, aby można było opracować recepty mieszanek na reprezentatywnych próbkach tych materiałów.
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, wymaganiami SST i
zaakceptowanym przez Zamawiającego PZJ.
Ogólne wymagania dot. kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podane zostały w p. 2, 3 i 4.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiającego, oraz IBDM.
Wykonawca, przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Zamawiającego.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu będzie wszelka,
potrzebna do tego pomoc.
6.3. Koszty badań kontrolnych.
Koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Zamawiającego za niewiarygodne,
wówczas może on zażądać powtórzenia badań. W przypadku, jeśli badania sprawdzające potwierdzą
zastrzeżenia Zamawiającego, koszt ich obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane
roboty będą uważane za nieprzyjęte.
Jeśli wyniki przedstawione przez Wykonawcę potwierdzą się i spełnią wymagania SST, wówczas koszty tych
badań ponosi Zamawiający.
6.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robót, zostanie dostarczony przez
Wykonawcę. Jeżeli sprzęt lub urządzenia wymagają badań atestujących, wykonawca jest zobowiązany do ich
aktualizacji i przedkładania Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
prowadzenia robót. Za stan i sprawność sprzętu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych
materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiaru.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach według SST i Rachunku Ilościowego. Prace pomiarowe do obmiaru powinny być
wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
7.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.3. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem
7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objętości powinny być uzupełnione szkicami
zamieszczonymi w księdze obmiaru lub dołączonymi do niej w formie załączników.
7.5. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych, przy czym:
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- m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,
- m3 nasypu oznacza objętość wbudowanego w nasyp materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu.
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
8.1.3. Odbiór ostateczny
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty:
- dokumentację projektową i SST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i księgę obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, z aprobatą IBDM
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- dokumentację powykonawczą,
- operat kolaudacyjny.
- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
zakres i lokalizację wykonanych robót,
wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę
Zamawiającego na dokonane zmiany,
uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są badania i
pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu Robót oraz oględziny podczas
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium
i obsługę geodezyjną.
8.4. Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi
Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (końcową kalkulację kosztów).
8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego, potwierdza
Wykonawcy jego przyjęcie i przedkłada operat Zamawiającemu.
8.6. Odbioru końcowego dokonuje Odbierający, powołany przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika.
Jakość i ilość zakończonych robót Odbierający stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. Odbierający sprawdza zgodność wykonania
robót z Dokumentacją Projektową i SST.
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8.7. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu,
wówczas dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.
8.8. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
SST, wówczas wyłącza te roboty z odbioru.

9.WARUNKI PŁATNOŚCI.
9.1. Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
Rachunku Ilościowego.
9.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na jej wykonanie, określone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej.
9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne
budowy i koszty zarządu, zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w trakcie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.
9.4. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym Rachunku Ilościowym
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.
9.6. Stawka jednostkowa winna obejmować sporządzenie dokumentacji uzupełniającej wymienionej w p.1.5.1.
9.7. Do stawek jednostkowych należy wliczyć koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty organizacji
placu budowy.
10. RÓWNOWAŻNOŚĆ STANDARDÓW I PRZEPISÓW.
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają:
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty – będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupełnionego wydania norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy przywołano normy lub przepisy krajowe lub odnoszące się do innego kraju lub regionu, mogą
być również stosowane Inne standardy zapewniające jakość równą lub wyższą od jakości wymaganej przez
określone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawcę, przepisów zostaną uznane za zaakceptowane
pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.
PRZEPISY ZWIĄZANE:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D.01.01.01. OBSŁUGA GEODEZYJNA OBIEKTU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej w związku
z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50
w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 prowadzenia robót przy odtworzeniu trasy i obejmują:
- obsługę geodezyjną prowadzonych robót budowlanych,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową.
Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawę z dnia
17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach
dotyczących realizacji zamówienia.
Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad
niniejszej ST są:
- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,
- słupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.
3. SPRZĘT
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych
będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt stosowany do wyznaczania punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów
pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane do punktów pomocniczych. Maksymalna odległość między punktami głównymi na odcinkach
prostych nie może przekraczać 500 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy
powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych
należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km,
stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjno wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może
być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji
Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni, nasypów i wykopów na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi jezdni, nasypów i wykopów należy stosować paliki lub wiechy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru robót są:
- 1kpl dla wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektu,
- 1kpl obsługi geodezyjnej obiektu.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie punktów w planie i wysokościowo wg Dokumentacji Projektowej,
- wyznaczenie współrzędnych, rzędnych obiektów na podstawie danych z Dokumentacji Projektowej,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
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zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3
Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2
Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983.
Instrukcja techniczna G-4
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983.
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D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1. WSTĘP.
1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót związanych z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze
krajowej nr 50 w km 278+663
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem młodych
drzew i roślinności krzaczastej w otoczeniu obiektu i dojazdów do mostu, wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
− piły mechaniczne,
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób niepowodujący ich
uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub zezrąbkowanie (rozdrobnienie) części roślinnych oraz
wyrównanie terenu poprzez zasypanie dołów.
Teren pod obiektem w pasie prowadzonych robót remontowych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany
przez odpowiednie władze.
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5.3. Usunięcie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem
następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią
terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością,
w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po
spaleniu, za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta
warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona.
Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w ST D-02.02.01 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem roślinności krzaczastej wraz z niewielkimi drzewami jest
1m2 usuniętej roślinności.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
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− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
− zasypanie dołów,
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych obiektów inżynierskich związanych z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 określają rozbiórkę obiektów budowlanych i inżynierskich
w związku z remontem mostu i obejmują:
− rozbiórka (frezowanie) nawierzchni bitumicznej gr. śr. ok. 10cm na obiekcie
− rozbiórka drenaży,
− rozbiórka izolacji bitumicznej na płycie pomostu,
− rozbiórka nawierzchni na bazie żywic na powierzchni skrzydełek,
− rozbiórka uszkodzonych krawężników kamiennych na obiekcie,
− rozbiórka uszkodzonych elementów betonowych umocnienia stożków nasypu drogowego,
− rozbiórka nawierzchni chodników z asfaltu lanego gr. śr. 3cm.
Materiały i gruz rozbiórkowy przeznaczony na składowisko stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany
będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 z 27.04.2001
„O odpadach”.
Inspektor Nadzoru może wskazać materiały, które Wykonawca przetransportuje i złoży na składowisku
Inwestora np. krawężniki kamienne, krawężniki betonowe, płytki chodnikowe, destrukt.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją Projektową oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:
− ładowarki,
− maszyny samobieżne z różnorodnym oprzyrządowaniem do frezowania i burzenia dużych elementów
betonowych,
− sprężarki,
− koparki,
− młoty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami,
− piły do cięcia betonu, kamienia i asfaltu na dużą głębokość,
− wiertnice do odwiertów rdzeniowych,
− ekrany, osłony i daszki zabezpieczające przed odłamkami,
− narzędzia elektryczne lub pneumatyczne.
W razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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Materiał z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od
odległości i warunków lokalnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia terenu
rozbiórki i terenu przyległego tj.
− ogrodzić teren oraz odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi,
− zlokalizowane w pobliżu obiektu drzewa, latarnie, bariery oraz inne urządzenia i obiekty, a następnie
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
5.2. Rozebranie nawierzchni asfaltowej, izolacji bitumicznej i drenaży na płycie pomostu.
Usunięcie nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie mechaniczne na zimno na płycie pomostu do odsłonięcia
izolacji bitumicznej. Ewentualne pozostałości nawierzchni, drenaży i izolacji należy usunąć np. z zastosowaniem
ręcznych narzędzi mechanicznych takich jak np. młoty pneumatyczne ze specjalnymi nakładkami do skrawania
materiałów bitumicznych. Podczas wykonywania w/w prac należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie
uszkodzić istniejących krawężników kamiennych, które pozostają z uwagi na ich dobry stan techniczny. Roboty
rozbiórkowe należy prowadzić w sposób, który nie wpłynie na duże ograniczenia w ruchu pojazdów
poruszających się po obiekcie. W przypadku występowania uciążliwości związanej z pyleniem Wykonawca
zastosuje środki zapobiegawcze (np. ekrany, kurtyny, zraszanie wodą).
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
bitumicznej, bez jej ogrzewania, na określoną głębokość.
Frezarka drogowa – maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.
Do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej należy stosować frezarki drogowe umożliwiające
frezowanie na zimno na określoną głębokość z dokładnością do 5 mm.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymagania równości określono w punkcie 5 niniejszej
ST. Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach
szerokość bębna będzie dostosowana do szerokości powierzchni skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu całej
jezdni szerokości bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 2000 mm.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być wyposażone w system odpylania.
Wydajność frezarek powinna zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie, przy jak
najmniejszym zakłóceniu w ruchu.
Wykonawca może użyć tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania akceptacji
sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.
5.3. Demontaż krawężników kamiennych na obiekcie
Uszkodzone krawężniki kamienne na obiekcie należy rozebrać specjalistycznymi maszynami samobieżnymi
wyposażonymi w różnorodne oprzyrządowanie lub narzędziami ręcznymi przeznaczonymi do robót kamiennych
i betonowych. Cięcie stalowych kotw krawężników wykonać np. z użyciem palników acetylenowych lub pił do
cięcia metalu. Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzenia sąsiednich
nieuszkodzonych krawężników kamiennych niepodlegających demontażowi.
5.4. Rozbiórka nawierzchni na bazie żywic na powierzchni skrzydełek mostu.
Nawierzchnię na bazie żywic na powierzchni skrzydełek mostu należy rozebrać np. poprzez czyszczenie
strumieniowo cierne powierzchni lub z wykorzystaniem innych narzędzi do tego typu prac. Podczas usuwania
nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących barier lub dokonać ich demontażu
na czas wykonania prac rozbiórkowych.
5.6. Rozbiórka nawierzchni z asfaltu lanego na powierzchni chodników dla pieszych w części wspornikowej
płyty pomostu.
Nawierzchnię z asfaltu lanego o gr. śr. 3cm wykonanej na powierzchni chodników dla pieszych w części
wspornikowej płyty pomostu należy rozebrać np. poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń mechanicznych
lub ręcznych przeznaczonych do tego typu prac. Pozostałości nawierzchni należy usunąć poprzez czyszczenie
strumieniowo - cierne powierzchni lub z wykorzystaniem innych narzędzi do tego typu prac. Podczas usuwania
nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących barier mostowych, które należy na
czas robót zabezpieczyć specjalnymi osłonami (kurtynami) lub dokonać ich demontażu.
5.7. Rozbiórka uszkodzonych elementów betonowych umocnienia stożków nasypu drogowego.
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Uszkodzone elementy betonowe umocnienia stożków nasypu drogowego należy usunąć za pomocą ręcznych
narzędzi ze specjalnymi nakładkami przeznaczonymi do obróbki materiałów kamiennych i betonowych. Podczas
usuwania uszkodzonych elementów należy szczególną uwagę zwrócić na nieusuwane elementy betonowe
umocnienia, aby nie doszło do ich uszkodzenia. W przypadku wykonywania prac i uszkodzenia elementów
nieuszkodzonych Wykonawca dokona również wymiany tych elementów na swój koszt.
5.8. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko
Wykonawcy lub Inwestora, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisów dotyczących
ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz ustaleniami
Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostki obmiaru robót jak w Kosztorysie Ofertowym.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena wykonania robót obejmuje elementy:
− prace przygotowawcze
− projekty technologiczne,
− rozbiórkę poszczególnych asortymentów,
− montaż i demontaż ekranów zabezpieczających przed uderzeniem odłamków z rozbiórki,
− ograniczenie lub zapobieganie pyleniu podczas rozbiórki betonu,
− załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki na składowisko
Wykonawcy lub Inwestora zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub na składowisko odpadów,
w przeliczeniu na 1 mb wykonania robót dla:
− demontażu krawężników kamiennych i drenaży,
w przeliczeniu na 1 m2 wykonania robót dla:
− rozbiórka (frezowanie) nawierzchni bitumicznej na obiekcie,
− rozbiórki izolacji bitumicznej na płycie pomostu,
− rozbiórki nawierzchni na bazie żywic na powierzchni chodników,
− rozbiórka uszkodzonych elementów betonowych umocnienia stożków nasypu drogowego,
− rozbiórka nawierzchni chodników z asfaltu lanego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych
(Dz.U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93, ze zmianami)
Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych.
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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki
elementów dróg i ulic w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości
Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 wykonania robót rozbiórkowych i obejmują:
− frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. śr. ok. 4cm na dojazdach,
− rozbiórka podbudowy gr. śr. ok 40cm na dojazdach do obiektu (na odcinku 2m w rejonie ścianek
zaplecznych),
− rozbiórka krawężników betonowych na dojazdach,
− rozbiórka chodników z płytek i obrzeży betonowych,
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko przy
zachowaniu ustaleń D. U. Nr 62 z dn 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach”.
Część materiałów wskazanych przez Inspektora Nadzoru nadających się do ponownego wbudowania np.
krawężniki, płytki chodnikowe, destrukt zostanie odtransportowana na wskazane składowisko Inwestora.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno- kontrolowany proces skrawania górnej warstwy
nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na określoną głębokość.
1.4.2. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca
powinien dysponować następującym sprzętem:
− frezarki do nawierzchni bitumicznej,
− zrywarka do nawierzchni,
− ładowarki,
− samochody ciężarowe,
− spycharki,
− młoty pneumatyczne,
− taczki,
− łopaty, szpadle.
Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy tłuczniowe) należy
użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek.
3.2. Do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej należy stosować frezarki drogowe
umożliwiające frezowanie na zimno na określoną głębokość z dokładnością do 5 mm.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymagania równości określono w punkcie 5 niniejszej
ST.
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Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach
szerokość bębna będzie dostosowana do szerokości powierzchni skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu całej
jezdni szerokości bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 2000 mm.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być wyposażone w system odpylania.
Wydajność frezarek powinna zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie, przy jak
najmniejszym zakłóceniu w ruchu.
Wykonawca może użyć tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania akceptacji
sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.
4. TRANSPORT
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia terenu
rozbiórki i terenu przyległego tj.
− ogrodzić teren oraz odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi,
− zlokalizowane w pobliżu obiektu drzewa, latarnie, bariery oraz inne urządzenia i obiekty, a następnie
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót należy oznakować
zgodnie z „Instrukcją oznakowani robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
5.2.3. Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy tłuczniowej i podbudowy z kruszywa łamanego.
Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy bitumicznej nie powinien
być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi.
5.2.4. Rozbiórka warstwy bitumicznej przez frezowanie.
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości i szerokości oraz pochyleń zgodnych z Dokumentacją
Projektową.
Nierówności sfrezowania powierzchni mierzona łatą zgodnie z BN-68/8931-04, przy użyciu klina pomiarowego
o szerokości 40 mm powinny wynosić nie więcej niż 8 mm.
Jeżeli ruch drogowy będzie dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów
bezpieczeństwa muszą być spełnione następujące warunki:
a) należy usunąć sfrezowany materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych, pionowych krawędzi nie
może przekraczać 40 mm,
c) pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dna roboczego powinny mieć klinowo ścięte
krawędzie.
Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość określoną w Dokumentacji Projektowej z dokładnością ±
5mm.
5.2.5. Demontaż krawężników betonowych na dojazdach do obiektu.
Betonowe krawężniki należy rozebrać specjalistycznymi maszynami samobieżnymi wyposażonymi w
oprzyrządowanie do tego typu prac lub narzędziami ręcznymi o wymiennych ostrzach przeznaczonych do robót
betonowych lub kamiennych. Roboty należy rozbiórkowe prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do
uszkodzenia krawężników nie podlegających wymianie.
Krawężniki betonowe na dojazdach do obiektu należy rozebrać w 100% na odcinku określonym w dokumentacji
rysunkowej.
5.2.6. Rozbiórka chodników z płytek i obrzeży betonowych oraz podbudowy na dojazdach do obiektu.
W rejonie skrzydełek oraz na odcinku do 10m od ich końców należy dokonać usunięcia istniejących nawierzchni
z betonowych płytek chodnikowych i obrzeży. Rozbiórki chodników z płytek betonowych na dojazdach do
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obiektu Wykonawca dokona z użyciem urządzeń mechanicznych np. koparek lub ręcznie z wykorzystaniem
narzędzi takich jak, łopaty, szpadle, młotki i taczki. Materiał pochodzący z rozbiórki zostanie zagospodarowany
przez Wykonawcę.
Rozbiórka podbudowy gr. śr. 40cm na dojazdach do obiektu (na odcinku 2m w rejonie ścianek zaplecznych)
zostanie wykonana mechanicznie z wykorzystaniem koparek, a pozostałe fragmenty popodbudowy w rejonie
elementów betonowych mostu ręcznie za pomocą szpadli, łopat i taczek.
5.2.7. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko
Wykonawcy lub Inwestora, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisów dotyczących
ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy
przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania materiałów
uzyskanych podczas rozbiórki.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi wykonania robót są:
w przeliczeniu na 1 mb wykonania robót dla:
− demontażu krawężników betonowych,
w przeliczeniu na 1 m2 wykonania robót dla:
− rozbiórki (frezowanie) nawierzchni bitumicznej gr. śr. ok. 4cm na dojazdach,
− rozbiórka chodników z płyt betonowych,
− rozbiórka podbudowy gr. śr. 40cm na dojazdach do obiektu (na odcinku 2m w rejonie ścianek
zaplecznych)
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i
oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność się za1 mb i 1 m2 rozbiórki należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na
podstawie wyników pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania 1 mb demontażu krawężników betonowych obejmie:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,
- oznakowanie robót,
- rozebranie krawężników kamiennych,
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją
odpadów,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 rozbiórki nawierzchni asfaltowej, chodników z płyt betonowych, rozbiórka
podbudowy gr. śr. 40cm na dojazdach do obiektu, obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,
- oznakowanie robót,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej o gł. śr. 4cm na dojazdach,
- rozebranie podbudowy gr. śr. 40cm na dojazdach,
- rozebranie chodników z płyt betonowych,
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy wraz z ich
utylizacją,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzania Ministrów
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „o odpadach”.
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D.02.01.02. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESPOISTYCH
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zmechanizowanych robót ziemnych
związanych z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze
krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych i obejmują
wykonanie wykopu na odkład w gruncie kat. I – III:
– wykopy za przyczółkami i skrzydełkami,
– usunięcie nadmiaru gruntu z powierzchni poboczy.
Urobek ziemny składowany będzie na odkładzie z przeznaczeniem na ponowne wykonanie zasypki przyczółków
w obrębie dojazdów do mostu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
Brak.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji
Inżyniera.
Przykładowo do robót ziemnych może być stosowany następujący sprzęt:
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
- koparko-ładowarki,
- łopaty, szpadle, taczki.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Ukopany grunt powinien być
niezwłocznie przetransportowany na odkład, służący następnie do zasypania wykopów i odtworzenia nasypów.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz innych materiałów do budowy
i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
5.2. Wykonanie wykopów.
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny
być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Obmiaru robót należy dokonywać z
uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy.
Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie wykonywania
wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodności w zakresie
właściwości gruntu urabianego z danymi zawartymi w dokumentacji winny być odnotowane w dzienniku
budowy.
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy powinny być
wykonywane w takim okresie, żeby można po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru
przyległego do wykopu.
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W porównaniu do
projektowanego poziomu warstwa gruntu o grubości co najmniej 20 cm powinna być usunięta ręcznie,
bezpośrednio przed wykonaniem korka betonowego.
Grunt piaszczysty w dnie wykopu powinien być dogęszczony na głębokość 0,50 m do wskaźnika zagęszczenia
Is = 0,98.
W trakcie wykonywania wykopów, w przypadku wystąpienia wody gruntowej w dnie wykopu, należy
umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować w dnie wykopu odpowiedni spadek podłużny i nadawać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4 % w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2 % w przypadku gruntów niespoistych.
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych i mało spoistych.
Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio
z wykopu w czasie betonowania.
5.3. Usunięcie nadmiaru gruntu z poboczy.
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Usunięcie nadmiaru gruntu zalegającego na poboczach powinno
umożliwiać swobodny spływ wody opadowej z jezdni na pobocze gruntowe. Spadki poprzeczne i podłużne na
poboczach należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Usunięty grunt należy odwieść za pomocą
samochodów samowyładowczych na składowisko zorganizowane przez Wykonawcę robót. Obmiaru robót
należy dokonywać z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych.
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości wykonywanych robót.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
- dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i wykończenie ),
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań w pkt 5.2. niniejszej SST,
- zgodność rodzaju gruntu z podanym w dokumentacji projektowej,
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi wykonania robót są:
- 1 m3 wykonania wykopów, usunięcie nadmiaru gruntu z poboczy
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany
na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres
robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.
9. PŁATNOŚĆ.
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność się za 1 m3 wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót
i na podstawie wyników pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopów i usunięcia nadmiaru gruntu z poboczy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca składowania,
- usunięcie nadmiaru gruntu z poboczy z odwozem na odległość do 10km,
- odwodnienie wykopu,
- profilowanie dna wykopu, poboczy i skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- zabezpieczenie ścian wykopów w przypadku etapowania robót np. stalowa ścianka szczelna
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST,
- wykonanie i rozebranie ewentualnych dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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D 02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych
z zasypaniem wykopów i wykonaniem nasypów w związku z remontem części przejazdowej mostu przez
rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności mające na celu
- wykonanie zasypki przyczółków i skrzydełek gruntem z odkładu,
- wykonanie zasypki przyczółków i skrzydełek na dojazdach, umocnione powierzchnie stożków oraz
wyrównanie terenu części podmostowej stożków gruntem z dowozu do 10km,
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁ.
Grunty do zasypania powinny spełniać wymagania normy BN-72/8932-01.
Górne 0,5 - metrowe warstwy nasypu należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku
różnoziarnistości U nie mniejszym niż 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności k nie mniejszym od 8 m/dobę.
Jeśli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną
przez Wykonawcę usunięte na jego koszt i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu naturalnego zalegania ( w miejscu ukopu ) w czasie odspajania, jak i w czasie transporu, wbudowania i zagęszczania.
Do robót ziemnych mogą być użyte następujące sprzęty:
- koparki samochodowe lub gąsiennicowe,
- spycharki,
- równiarki,
- walce statyczne i wibracyjne,
- zagęszczarki płytowe wibracyjne do 200 kg,,
- sprzęt do spryskiwania wodą.
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
4. TRANSPORT.
Wykonawca do transportu urobku ziemnego zapewni samochody samowyładowcze lub ciągniki kołowe z
przyczepami samowyładowczymi.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady budowania nasypów.
Wskaźnik zagęszczenia podłoża w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, na którym będzie wznoszony
nasyp, nie może być mniejszy od 1,00. Jeżeli wskaźnik ten jest mniejszy niż 1,00 podłoże należy dogęścić.
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego określonego w
dokumentacji technicznej.
Nasypy należy wznosić warstwami o równej grubości, dobranej w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu
używanego do zagęszczenia. Warstwy nie powinny być jednak grubsze niż 30 cm.
Układanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego zagęszczenia warstwy
poprzedniej. Wilgotność zagęszczanego podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +2%.
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Należy doświadczalnie określić grubość warstwy i ilość przejść maszyny zagęszczającej w celu wyznaczenia
kombinacji tych elementów pozwalającej uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1,00 dla warstw
leżących poniżej 1,20 m od niwelety robót ziemnych i nie mniejszy niż 1,03 dla warstw leżących do 1,2 m od tej
niwelety.
Każda warstwa po rozłożeniu powinna być jak najszybciej zagęszczona. Warstwy należy zagęszczać od
krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewnić stałą kontrolę laboratoryjną i pomiary zagęszczenia gruntów zgodnie z
wymaganiami D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:
- rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać + 1,0 cm i - 3,0 cm,
- wilgotność gruntu w czasie zagęszczania nie może się różnić o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej,
- wybrzuszenia i wklęśnięcia skarp nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą długości 3 m.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub
lodem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej SST i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
- badania zagęszczenia nasypu ( szczególnie w bezpośredniej bliskości rury przepustu ),
- pomiary kształtu nasypu.
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W każdym badaniu
należy określić następujące właściwości:
- skład granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,
- zawartość części organicznych - w/g PN-88/B-04481,
- wilgotność naturalną - w/g PN-88/B-04481,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego - w/g PN-88/B-04481,
- granicę płynności - wg PN-88/B-04481,
- kapilarność bierną - w/g PN-60/B-04493.
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu.
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża fundamentu polega na skontrolowaniu zgodności wartości
wskaźnika zagęszczenia I . Oznaczenie to powinno być przeprowadzone w/g BN-77/8931-12.
s

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na cztery warstwy wbudowywanego gruntu.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót ziemnych wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych.
Prawidłowość zagęszczenia poszczególnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary nasypu obejmują kontrolę:
- prawidłowość wykonania poszczególnych warstw,
- parametry geometryczne wykonywania podbudowy,
- wskaźnika zagęszczenia I
s

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest:
- 1 m3 faktycznie wbudowanych materiałów i odbioru wykonanych robót.
Objętość faktycznie wykonanych nasypów będzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawcę i
zaakceptowanych przez Inżyniera przekrojów poprzecznych robót ziemnych.
8. ODBIÓR KOŃCOWY.
Inżynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami zawartymi
w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" w zakresie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne, przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji określonych w
pkt.5, wykonane roboty Inżynier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.
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Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inżynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu
i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami.
Na podstawie wyników pomiarów należy sporządzić protokół odbioru końcowego robót.
9. PŁATNOŚĆ.
Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaną opłacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 wbudowania kruszywa
i obejmują:
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania robót ziemnych,
- prace pomiarowe,
- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,
- zabezpieczenie ścian nasypów w przypadku etapowania robót np. stalowa ścianka szczelna
- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu,
- profilowanie powierzchni skarp i rowów,
- wykonanie zabezpieczeń miejsca robót,
- niezbędne badania.
Powyższe roboty obejmują również wyprofilowanie skarp dokopu, rekultywację dokopu, odwodnienie terenu
robót oraz przeprowadzenie wymaganych w SST pomiarów i badań.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-02480:1986.
PN-B-04481:1988
PN-S-02205:1998.
PN-B-04493:1960.
BN-64/8931-01.
BN-64/8931-02.
BN-77/8931-12.
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D 03.02.01. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania odwodnienia korpusu drogowego związanych
z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w
km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
następujących elementów odwodnienia korpusu drogowego:
- drenażu z rur perforowanych Ø110 owiniętych geowłókniną,
- wykonanie obsypki drenu z tłucznia kamiennego 16/32,5.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wbudowania.
- rury drenażowe perforowane z PCW o średnicy 110 mm w warstwie geowłókniny,
- tłuczeń kamienny 16/32,5 mm.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Przewidywany sprzęt do użycia:
- dźwig samochodowy 4 t,
- samochód samowyładowczy do 4 t,
- łopaty, szpadle, taczki.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
5.2. Wykonanie robót.
Za konstrukcją ścianek zaplecznych przyczółków po wykonaniu rozbiórki warstw konstrukcyjnych nawierzchni
i podbudowy oraz wykonaniu izolacji termozgrzewalnej od strony nasypu na podbudowie z chudego betonu gr.
min 10cm należy ułożyć rury perforowane drenażową Ø110mm owiniętą geowłókniną oraz zabezpieczyć
warstwą kruszywa naturalnego frakcji 16-32mm, ze spadkiem daszkowym od środka jezdni w stronę skarpy
nasypu. Zakończenie rury drenażowej wyprowadzić na umocnioną część stożków ze spadkiem min. 2%.
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Następnie rurę obsypać tłuczniem kamiennym na całej jej długości z otuleniem min 20cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robót.
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie materiałów.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1mb drenażu z rur perforowanych,
- 1 m3 obsypki z tłucznia kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorom częściowym w trakcie robót.
9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za określona jednostkę wykonania roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania określonego zakresu robót obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji (w tym także zakup i dostarczenie wszystkich materiałów),
- wbudowanie materiałów,
- zaizolowanie styków rur.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Brak.
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D.04.02.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu części przejazdowej
mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 prowadzenia robót przy wykonaniu podbudowy i obejmują
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na:
- dojazdach do remontowanego obiektu gr. 40cm,
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. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków, ziaren
żwiru większych od 8 mm lub odpadów przemysłowych (np. żużli pomiedziowych, wielkopiecowych,
stalowniczych), które posiadają Aprobaty Techniczne, Wykonawca uzyska na ich zastosowanie zgodę lokalnych
władz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i
bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi
1 – 2 w polu dobrego uziarnienia określonym na rysunku 1.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
L.p.

Właściwości

1

Zawartość ziarn mniejszych niż
0,075 mm
Zawartość nadziarna
Zawartość ziarn nieforemnych
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą II
wg PN-B-04481
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów
b) wskaźnik równomierności
ścierania (ścieralność częściowa
po 1/5 pełnej liczby obrotów w
stosunku do ścieralności pełnej)
Nasiąkliwość
Mrozoodporność, ubytek masy po
25 cyklach zamrażania w wodzie
Rozpad krzemianowy i żelazawy
łącznie

2
3
4
5

6

7
8
9

Jednostka

Żużel
Kruszywo łamane
wielkopieco
(poza
żużlem
wy
wielkopiecowym )

Badanie wg normy

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

2 - 10
≤5
≤ 35

2 - 10
≤5
-

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

% (m/m)

≤1

≤1

PN-B-04481

30 - 70

-

BN-64/8931-01

% (m/m)

≤ 35

≤ 40

PN-B-06714-42

%
% (m/m)

≤ 30
≤3

≤ 30
≤6

PN-B-06714-42
PN-B-06714-18

% (m/m)

≤5

≤5

% (m/m)

-

≤1

PN-B-06714-19
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
str. 32

Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

SSTWIORB

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.
3.3. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej; (można dostarczać mieszankę o
optymalnym uziarnieniu bezpośrednio z kamieniołomu po akceptacji Inspektora Nadzoru)
– równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
– walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi wzmocnione podłoże
stabilizowane cementem i przed przystąpieniem do robót musi być odebrana zgodnie z ST D.04.05.01. Dla
odcinków gdzie podnoszona będzie niweleta, podłoże stanowi istniejąca warstwa bitumiczna, która powinna być
oczyszczona i skropiona emulsją średniorozpadową zgodnie z D-03.04.01
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 Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwać z przekruszenia w kamieniołomie. Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości 20cm(w miejscach występowania płyt przejściowych warstwa
podbudowy jest odpowiednio zwiększona). Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo podczas zagęszczania
powinno być wilgotne, co umożliwi optymalną pracę walców w celu uzyskania zagęszczenia i nośności . Dla
odcinków wyrównania podbudowy wg. D.04.08.05 górną powierzchnię zagęszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie należy zaklinować mieszanką mineralno-asfaltową 0/16 wg. D-04.08.01.
Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności
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Wymagane cechy podbudowy
Kategoria Ruchu
Miarodajne ugięcie sprężyste pod kołem*
[mm]
40 kN
50 kN
KR 5-6
≤ 1,10
≤ 1,20
KR 3-4
≤ 1,25
≤ 1,40
KR 2
≤ 1,40
≤ 1,60
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Moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm
[MPa]
E1
E2
≥ 100
≥ 180
≥ 80
≥ 140
≥ 60
≥ 120

*) obciążenie koła 40 kN należy stosować dla konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR1 – KR2 a 50 kN dla
ruchu KR3 – KR6. Badanie to jest miarą jednorodności odcinka.
Wskaznik odkształcenia Io powinien wynosić ≤ 2,2.
Gdzie:
Io – wskaźnik odkształcenia będący miarą zagęszczenia warstwy określany wg metody opisanej w PN-S02205:1998 załącznik B
E2

Io =

E1

E1 – pierwotny moduł odkształcenia określany wg metody opisanej w PN-S-02205:1998 załącznik B
E2 – wtórny moduł odkształcenia określany wg metody opisanej w PN-S-02205:1998 załącznik B
E1,2 =

3 × ∆p
×D
4 × ∆s

∆p – różnica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa]
∆s – przyrost osiadania odpowiadający ∆p [mm]
D – średnica płyty [mm]
Zakres obciążenia końcowego dla modułu pierwotnego i wtórnego wynosi 0.45 MPa
Um - ugięcie sprężyste miarodajne pomierzone wg BN-70/8931-06 i obliczone wg poniższego wzoru
Um = Ukś + 2.0 × k
Ukś – średnia wartość ugięcia sprężystego na badanym odcinku
k – odchylenie standardowe
n

∑ (Uki − Ukś )

2

i =1

k = ---------------------

(n − 1) 2
Uki – pojedynczy wynik pomiaru
n – ilość pomiarów na badanym odcinku (długość badanego (odbieranego) odcinka musi być tak
dobrana, żeby zawsze było n > 30)
Uwaga: dla odcinków podbudowy zaklinowanych mieszanką mineralno-asfaltową należy wykonać
jedynie pomiary ugięć a wyniki muszą być zgodne z tabl. 2.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Częstotliwość badań
Minimalna liczba
Lp. Wyszczególnienie badań
Maksymalna
długość
odcinka
badań na dziennej
przypadająca na 1 badanie (jezdnia)
działce roboczej
1
Uziarnienie mieszanki
1
500 mb
2
Wskaźnik
odkształcenia,
moduły
odkształcenia
2
250 mb
3
Ugięcie sprężyste
10
50 mb/pas ruchu
4
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie
punkt 2.3.2
pełne na 2 miesiące wykonywania warstwy z jednego
rodzaju kruszywa (źródła)
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Zagęszczenie i nośność podbudowy oraz ocena jednorodności odcinka
Zagęszczenie i nośność podbudowy należy badać wg zasad podanych w punkcie 5.4 niniejszych specyfikacji a
uzyskane parametry muszą być zgodne z wartościami określonymi w tablicy 2 i p. 5.4. Wyniki badania ugięć
muszą być zgodne z wymaganiami Tablicy 2 i p. 5.4. Dla odcinków wyrównania podbudowy zaklinowanej
mieszanka mineralno-asfaltową należy badać tylko ugięcia. Wyniki muszą być zgodne z Tablicą 2.
6.3.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.3.2. Próbki do
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Lp.
1
2
3
4
5

6
7

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
Równość podłużna
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
Rzędne wysokościowe
co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym
dla każdej jezdni (obie krawędzie i oś) – przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzorowi do akceptacji propozycję miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw
Ukształtowanie osi w planie*)
10 razy na 1 km
Grubość podbudowy
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy
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L.p.
1
2
3
4
5
6

Wielkość mierzona
Szerokość warstwy
Nierówności podłużne lub porzeczne mierzone
łatą 4 m zgodnie z normą BN-68/8931-04
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy

SSTWIORB

Jednostka
cm

Tolerancja
+10/-5

mm
%
cm
cm
%

12
± 0,5
0/-2
±5
± 10

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy lub ugięcie dla odcinków wyrównania podbudowy, będzie mniejsza od wymaganej
to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
grubości zgodnej z dokumentacją.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.
Cena wykonania 1 m3 podbudowy obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
– przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
– dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
– rozłożenie mieszanki,
– zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
– utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-06731
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-70/8931-06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
PN-S-02205
Roboty ziemne (załącznik B)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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OCZYSZCZENIE
ASFALTOWYM

I

SKROPIENIE

WARSTW

SSTWIORB

NAWIERZCHNI

LEPISZCZEM

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja 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 prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skrapianiu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:
a) przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na dojazdach do mostu,
b) podbudowa z betonu asfaltowego gr. 9cm wg WT-1 i WT-2 na dojazdach do obiektu,
c) przygotowanie powierzchni betonowej na płycie pomostu,
d) nawierzchnia z asfaltu twardolanego - warstwa wiążąca gr. 4cm na moście,
e) nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gresowej SMA wg. WT-1 i WT-2 - warstwa ścieralna gr. 4cm
na moście i dojazdach
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaj materiału
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest –
szybkorozpadowa kationowa emulsja niemodyfikowana klasy K1. Należy stosować emulsję K1-65. Liczbą 65
oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji.
Właściwości drogowe emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełniać wymagania podane w
poniższej tablicy.
Oznaczenia
Badanie właściwości
Zawartość lepiszcza, %
Lepkość wg Englera, 0E
Jednorodność, % ∅ 0,63 mm
Jednorodność, % ∅ 0,16 mm
Sedymentacja, %
Przyczepność do kruszywa, %
Indeks rozpadu, g/100g

Klasa
Szybkorozpadowa
K1 65
63-67
>6
< 0,10
< 0,25
≤ 5,0
≥ 85
< 90

Metoda badań wg
punkt 5.2
punkt 5.4
punkt 5.6
punkt 5.6
punkt 5.8
punkt 5.9
punkt 5.10

Metody badań podano w punktach jw. opisane są w Informacjach, Instrukcjach – Zeszycie N 60 Serii;
‘Informacje i Instrukcje’ wydanym przed IBDiM – Warszawa 1999 pt. „Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-99”.
Wskaźnik pH emulsji kationowej do skrapiania podłoża zawierającego cement jako spoiwo powinien być
większy od 4,0.
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2.2. Składowanie emulsji
Maksymalny czas, temperaturę oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swoich parametrów
jakościowych powinny być zgodne z warunkami określonymi przez Producenta.
Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczał dwóch tygodni od daty produkcji.
Stosowana emulsja musi posiadać Aprobatę Techniczną.
3. SPRZĘT
Przy wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach,
b) rampa rozpryskowa emulsji do rozkładarki, zamontowana tuz przed ślimakiem rozkładarki,
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.
4. TRANSPORT
Emulsje na budowę należy przewozić w samochodach. Cysterny winny być podzielone przegrodami na komory
o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji.
Cysterna używana do transportu emulsji nie może być używana do przewozu innych lepiszczy.
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny być
ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy powinna zostać
oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta.
5.2.2. Skropienie bądź zagruntowanie powierzchni
Do skropienia należy zastosować emulsję szybkorozpadową K1-65 podgrzaną do temperatury około 70oC.
Zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla różnych rodzajów warstw:
− podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
-0,3 ÷ 0,5
− podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
-0,5 ÷ 0,7,
− podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
-0,3 ÷ 0,5,
− warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej
-0,1 ÷ 0,3.
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej;
− 8,0 godzin w przypadku stosowania powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,
− 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji,
− 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólna zasada kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzać próbne skropienie w celu określenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.3.1. Badanie dokładności spryskania podłoża
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę ilości
rozkładanego lepiszcza na odcinku próbnym wg metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa’’.
6.4. Badania sprawdzające
Laboratorium Inspektora Nadzoru będzie prowadziła badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez
Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej. Ogólne zasady obmiaru robót podano
w ST D-M.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań wykonawcy z bieżącej kontroli jakości
materiałów i robót oraz oględzin warstwy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za 1 m2 oczyszczonego i skropionego podłoża odebranego przez Inżyniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonywania robót obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza na budowę
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu,
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń
- oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji
- wykonanie robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zeszyt Nr 60 serii: „Informacje i Instrukcje” IBDiM – Warszawa 1999 – „Warunki techniczne; rogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.’
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez GDDP do
stosowania pismem GDDP – 5.a. – 551/5/92 z dnia 03.02.1992.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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D.04.04.04. ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GEOKOMPOZYTEM
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót polegających na ułożeniu geokompozytu na warstwie podbudowy zasadniczej w
ramach remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych
z wbudowaniem geokompozytu pomiędzy warstwami konstrukcji nawierzchni, warstwą wiążącą, a warstwą
podbudowy zasadniczej tj.:
- ułożenie geokompozytu na warstwie podbudowy zasadniczej w obrębie pęknięć poprzecznych na
dojazdach do mostu w zakresie wykonywanych prac,
- ułożenie geokompozytu na warstwie podbudowy zasadniczej w obrębie wykonania izolacji
i odwodnienia ścianek zaplecznych na dojazdach do mostu,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geokompozyt – płaski wyrób syntetyczny zbudowany z siatki z wiązek włókien szklanych połączonej
jednostronnie z geowłókniną polipropylenową.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wszelkie prace należy prowadzić w okresie bezdeszczowym, przy suchym podłożu i temperaturze powietrza, co
najmniej +50C.
2. MATERIAŁY.
Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały:
– emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 60% - 70%
– geokompozyt.
2.1. Emulsja asfaltowa
Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na której ma być ułożony geokompozyt należy stosować
emulsję asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu od 60% do 70%, o właściwościach zgodnych z
określonymi w Warunkach Technicznych IBDiM nr 47, “ Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” dla emulsji
K1-60, K1-65 lub K1-70.
2.2. Geokompozyt
Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki szklanej, zespolonej z polipropylenową nietkaną
włókniną. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki i włókniny podano w tablicy 1 i 2.
Tablica 1 Wymagania dla siatki
Parametr
Wartość
Materiał
Włókno szklane
Ilość wiązek włókna na 1 mb:
- wszerz
51+/- 2
wzdłuż
48+/- 2
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]
- wszerz
min. 130
- wzdłuż
min. 130
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Tablica 2 Wymagania dla włókniny
Parametr
Wartość
Materiał
polipropylen
Masa powierzchniowa [g/m2]
140
Grubość bez obciążenia [mm]
1
Geokompozyt powinien być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO
9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 3.
Do wykonania robót powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Należy
stosować:
– skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową,
– urządzenie do maszynowego rozkładania geokompozytu (w przypadku znacznej powierzchni robót)
4. TRANSPORT.
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4.
Geokompozyt należy transportować w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na równym
podłożu i w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5.
5.1 Wbudowanie geokompozytu
Podłoże: stabilne (nośne) nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak i sfrezowane lub stare.
Powierzchnię podłoża należy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Lokalne ubytki lub szczeliny w podłożu o
szerokości powyżej 4 mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak
przygotowane podłoże należy skropić emulsję asfaltową szybkorozpadową w ilości od około 1,7 kg/m2 (emulsja
60%) do 1,4 kg/m2 (emulsja 70%). Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorąco – ilość 1,0 kg/m2. W
przypadku podłoży frezowanych skropienie powinno być intensywniejsze o ok.30%. Należy przestrzegać
ogólnych zasad wykonania skropienia, obowiązujących przy wykonywaniu połączenia międzywarstwowego
podanych w PN-S-96025:2000 pkt.3.2, zwracając szczególną uwagę na równomierność pokrycia powierzchni.
Ułożenie geokompozytu:
Geokompozyt można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę geokompozytu rozkładamy na całej
powierzchni wzmacnianego odcinka. Geokompozyt powinien być wbudowywany nie płycej niż pod warstwę
ścieralną z wywinięciem po min. 1m poza krawędź występujących pęknięć poprzecznych oraz łączonych warstw
w rejonie ścianek zaplecznych na dojazdach do obiektu.
Rozłożenie geokompozytu może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby
była lekko klejąca się, ale nie przywierała. Podczas rozkładania warstwy wzmacniającej, pod naciskiem kół
pojazdów, nie powinny występować na niej ślady asfaltu – przeciskanie materiału skrapiającego przez warstwę
geowłókniny.
Warstwę geokompozytu układamy siatką zbrojeniową „do dołu”. W przypadku rozkładania ręcznego należy
docisnąć warstwę gesyntetyku poprzez przejazd walca. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to
wymagane. Nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe kotwienie warstwy wzmacniającej. Geokompozytu nie
wolno układać „na zakład”, lecz zawsze „na styk”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i
poprzecznych.
Kolejną warstwę bitumiczną nawierzchni można rozkładać bezpośrednio na świeżo ułożoną warstwę
geokompozytu.
Docinanie geokompozytu na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym może się
odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych (nóż, nożyczki itp.) jak z wykorzystaniem
mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp).
Po rozłożonej warstwie wzmacniającej przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni
dopuszczalny jest jedynie ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy.
Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę powinny być układane mechanicznie z zachowaniem :
minimalnej grubości po zagęszczeniu 40mm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 6.
Kontrola jakości Robót polega na:
– sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia,
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wizualnej ocenie przylegania geokompozytu do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy bitumicznej.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożonego geokompozytu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8.
Odbiór ułożonego geokompozytu jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Do odbioru wykonawca przedstawi atesty, certyfikaty aprobaty techniczne oraz wyniki z bieżącej kontroli
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań wykonawcy z bieżącej
kontroli jakości materiałów i robót oraz oględzin.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 9.
Płatność za 1 m2 ułożonego geokompozytu na podłożu odebranego przez Inżyniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:
− koszt materiałów wraz z transportem,
− wykonanie skropienia emulsja asfaltową,
− rozłożenie geokompozytu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania.
“Karty informacji technicznej geokompozytu S&P Glasphalt GS”
„Aprobata IBDiM Nr AT/2003-04-1515”
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D.04.07.01a. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 9cm wg WT-1 I WT-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w ramach remontu części
przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
Najważniejsze skróty:
OST
- ogólna specyfikacja techniczna
ST
- specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych
IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach.
- Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 9cm wg WT-1 i WT-2 zastosowana na dojazdach do obiektu (za
przyczółkami).
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

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

AC16P, AC22P
AC16P, AC22P, AC32P
AC16P, AC22P, AC32P

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku
warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
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1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACP
PMB
D
d
C
NPD

–
–
–
–
–
–

TBR

–

IRI
MOP

–
–

beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
polimeroasfalt,
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
kationowa emulsja asfaltowa,
właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent może jej nie określać),
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
(International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACP

KR1 – KR2
KR3 – KR4

AC16P, AC22P
AC16P, AC22P,
AC32P
AC16P, AC22P,
AC32P

KR5 - KR6

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
polimeroasfalt
50/70
35/50, 50/70,
wielorodzajowy-35/50, 50/70
35/5, 50/70,
wielorodzajowy-35/50, 50/70

__

PMB 25/55-60
PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.

Właściwości

Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70
35/50
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1
2
3
4

5

6
7

8
9
10

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1 mm PN-EN 1426 [21]
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
nie mniej niż
Zawartość składników
% m/m PN-EN 12592 [28]
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 [31]
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niż
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
starzeniu, nie mniej niż
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
po starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
nie więcej niż
Wzrost temp. mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
po starzeniu, nie więcej niż
Temperatura łamliwości
°C
PN-EN 12593 [29]
Fraassa, nie więcej niż

SSTWIORB

50-70
46-54
230

35-50
50-58
240

99

99

0,5

0,5

50

53

48

52

2,2

2,2

9

8

-8

-5

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Wymaganie
podstawowe
1
Konsystencja w
pośrednich
temperatu-rach
eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperaturach eksploatacyjnych

Kohezja

Stałość konsystencji
(Odporność
na starzenie wg
PN-EN 12607-1
lub -3 [31]
Inne
właściwości

Gatunek asfaltu modyfikowanego
polimerami (PMB)
25/55 – 60
wymaganie
klasa

Właściwość

Metoda
badania

Jednostka

2

3

4

5

6

Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

25-55

3

Temperatura
mięknienia

PN-EN 1427 [22]

°C

≥ 60

6

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

J/cm2

≥ 2 w 5°C

3

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

J/cm2

NPDa

0

PN-EN 13588 [54]

J/cm2

NPDa

0

%

≥ 0,5

3

PN-EN 1426 [21]

%

≥ 40

3

PN-EN 1427 [22]

°C

≤8

3

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

≥ 235

3

Siła rozciągania
(mała prędkość
rozciągania)
Siła rozciągania
w 5°C (duża
prędkość
rozciągania)
Wahadło Vialit
(metoda
uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała
penetracja
Wzrost temperatury
mięknienia
Temperatura
zapłonu
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1

2
Temperatura łamliwości
Nawrót sprężysty w 25°C
Nawrót sprężysty w 10°C
Zakres plastyczności
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3

4

5

6

PN-EN 12593 [29]

°C

≤ -12

6

%

≥ 50
NPDa

5
0

°C

TBRb

1

≤5

2

NPDa

0

TBRb

1

≥ 50

4

NPDa

0

PN-EN 13398 [51]
PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9

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

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

AC16P
KR1-KR2
od
do
100
90
100
70
92
50
85
25
50
5
13
4
10
Bmin4,2

Przesiew, [% (m/m)]
AC22P
AC16P
AC22P
KR1-KR2
KR3-KR6
KR3-KR6
od
do
od
do
od
do
100
100
90
100
100
90
100
65
93
90
100
65
90
65
85
42
72
76
42
68
15
45
25
50
15
45
5
13
4
12
4
12
4
10
2,0
8
4
8
Bmin4,0

Bmin4,0

Bmin3,8

AC32P
KR3-KR-6
od
do
100
90
100
65
90
33
53
10
40
4
12
3
7
Bmin3,6

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR1 ÷
KR2 [65]

Właściwość
Zawartość
wolnych
przestrzeni
Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
Zawartość
wolnych
przestrzeni
w mieszance
mineralnej
Odporność na
działanie
wody
a)

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

Metoda i warunki badania

AC16P

AC22P

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

Vmin 4,0
Vmax 8,0

Vmin 4,0
Vmax 8,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VFBmin 50
VFBmin 74

VFBmin 50
VFBmin 74

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VMAmin 14

VMAmin 14

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

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

ITSR70

ITSR70

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

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷
KR4 [65]
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Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
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Metoda i warunki badania

AC16P

AC22P
AC32P

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

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

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

Tablica 9.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 ÷
KR6 [65]

Właściwość
Zawartość
przestrzeni

wolnych

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń

Metoda i warunki badania

AC16P

AC22P
AC32P

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

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

PN-EN 12697-22 [38],
WTSAIR 0,6
metoda B w powietrzu,
WTSAIR 0,6
PRDAIR
PN-EN 13108-20,
PRDAIR deklar
deklar
D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [35],
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C z
ITSR70
ITSR70
działanie wody
2×35 uderzeń
jednym cyklem zamrażania,
b)
badanie w 25°C
a)
Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Odporność na
deformacje trwałe a)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w
wytwórni.
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
Wielorodzajowy 35/50

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

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu:
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 11.
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna nierówność
podłoża pod warstwę
podbudowy [mm]

Klasa drogi

Element nawierzchni

A, S,

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania
i wyłączania
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza

GP
G

Z, L, D

Pasy ruchu

12
12
12
15

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w
PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
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5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 12.
Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża
Układana warstwa
asfaltowa
Podbudowa z betonu
asfaltowego

1)
2)

Podłoże pod warstwę asfaltową
Podbudowa tłuczniowa
Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego spoiwem

Ilość pozostałego
lepiszcza [kg/m2 ]
0,7 - 1,0
0,5 - 0,7
0,3 - 0,51)
0,7 - 1,02)

zalecana emulsja o pH >4
zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w
tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót

Rodzaj robót
Warstwa podbudowy

0

+5

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Typ i wymiar
mieszanki
AC16P, KR1÷KR2

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

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

5,0 ÷ 14,0

≥ 98

4,5 ÷ 9,0
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AC22P, KR1÷KR2

7,0 ÷ 14,0

≥ 98

4,5 ÷ 9,0

AC16P, KR3÷KR6

5,0 ÷ 14,0

≥ 98

4,5 ÷ 8,0

AC22P, KR3÷KR6

7,0 ÷ 14,0

≥ 98

4,5 ÷8,0

AC32P, KR3÷KR6

9,0 ÷ 14,0

≥ 98

4,5 ÷ 8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. 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).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
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Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.

a)

b)

Rodzaj badań

1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawartość lepiszcza
1.3
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
1.4
2
Warstwa asfaltowa
2.1
Wskaźnik zagęszczenia a)
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w
razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w
terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20%
ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Uwagi ogólne
Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o
wartości podane w tablicy 16.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
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częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują
te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny

Warstwa asfaltowa ACP

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m2 lub

≤ 10

2. – mały odcinek budowy

≤ 10

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym
oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,
dopuszczalne podane w tablicy 14.

nie może wykroczyć poza wartości

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina,
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana
równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina.
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o
± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
(ACP).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PPRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej
OST)
2.

PN-EN 196-21

3.
4.

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

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego
– Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
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10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.
26.

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

27.
28.
29.
30.

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

31.

PN-EN 12607-1
i

32.

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

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27
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Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na
sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
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40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.
44.

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

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.
48.
49.

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

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.
58.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.
61.
62.

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

63.

PN-EN ISO 2592
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Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą
testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów
– Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarządzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D.05.03.07. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO NA POWIERZCHNI CHODNIKÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego w ramach remontu części przejazdowej
mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy ścieralnej o nawierzchni z asfaltu lanego wg PN-S-96025:2000 [8] w części
chodnikowej mostu.
Nawierzchnie z asfaltu lanego można wykonywać na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR2 wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [15] wg poniższego
zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
kategoria ruchu
KR1
KR2

liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
≤ 12
od 13 do 70

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Asfalt lany (AL) – wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości wypełniacza,
wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagająca zagęszczenia w czasie
wbudowywaniu.
1.4.4. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.5. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych
robót.
1.4.6. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [7].
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych podano w tablicy 1.
Asfalty innego rodzaju można stosować, o ile posiadają aprobatę techniczną i są zaakceptowane przez
Inżyniera.
2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [10] dla wypełniacza
podstawowego lub zastępczego.
Dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyłu z odpylania, popiołu lotnego z węgla
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.
Przechowywanie wypełniacza powinno odbywać się zgodnie z PN-S-96504:1961 [10].
2.4. Kruszywo
Należy stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były przechowywane pod zadaszeniem (wiatami).
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z asfaltu lanego
Lp.
1

Rodzaj materiału
nr normy
Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i stalownicze)

Wymagania wobec materiałów
KR 1lub KR 2

kl. I, II; gat.1, 2
jw.
jw.

2
3
4

Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2]
Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14]

5

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [10]
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

kl. I, II; gat.1, 2
kl. I, II
kl. I, II; gat.1, 2
gat. 1, 2
podstawowy, zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne

7

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [7]

D20, D35, D50,

8

Polimeroasfalt drogowy
wg TWT-PAD-97, IBDiM 54/93 [16]

DE 30 A, B, C,
DP 30

2.5. Krawężniki
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfaltu lanego powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w BN-80/6775-03/04 [11] lub PN-B-11213:1997 [5].
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykazać się
możliwością korzystania, w zależności od potrzeb, z następującego sprzętu:
− kotłów produkcyjno-transportowych holowanych przez ciągniki lub samochody,
− kotłów stałych,
− kotłów transportowych montowanych na samochodach samowyładowczych,
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− otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza,
− układarek,
− taczek, żelazek żeliwnych, koksowników, zacieraczek, gładzików, łopat, szczotek, listew drewnianych lub
stalowych w przypadku układania ręcznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Asfalt lany
Do transportu asfaltu lanego można stosować:
− kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągnik lub samochód,
− kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych.
W czasie transportu asfaltu lanego należy utrzymywać temperaturę wytwarzania, która jest
jednocześnie temperaturą wbudowania w nawierzchnię.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań
kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 2.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu lanego
przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z asfaltu lanego podano w tablicy 3.
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu
lanego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar oczek sit #
mm
Przechodzi przez:

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM
dla KR 1 lub KR 2
od 0 do 12,8 mm
od 0 do 8,0 mm
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16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

100
od 88 do 100
od 80 do 100
od 75 do 90
od 70 do 84
od 61 do 75
od 50 do 65

100
od 82 do 100
od 74 do 100
od 64 do 80
od 55 do 67

zawartość ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna zawartość
asfaltu w MMA ,% m/m

(od 35 do 50)
od 40 do 57
od 32 do 48
od 29 do 44
od 25 do 37
od 23 do 34
od 20 do 25

(od 33 do 45)
od 45 do 57
od 36 do 48
od 33 do 44
od 28 do 37
od 26 do 34
od 20 do 24

od 6,5 do 8,0

od 7,0 do 8,5

Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 8 mm do warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy ścieralnej z asfaltu lanego

Lp.

Właściwości

Wymagania wobec MMA
i warstwy z AL dla kategorii ruchu KR1 lub
KR2

1

Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm2
i
nacisku 525 N, w temperaturze 40oC po 30 min obciążenia
kostek (7cmx7cmx7cm), mm [13]

od 1,0 do 5,0

2

Przyrost penetracji po następnych 30 min, mm

≤ 0,6

3

Penetracja próbki z nawierzchni, mm

≤ 8,0

4

Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu: cm
od 0mm do 8,0 mm
od 0mm do 12,8 mm
Kruszywo do uszorstnienia,
grys od 2,0 mm do 4,0 mm, kg/m2

5

od 1,5 do 3,0
od 2,5 do 3,5
od 5,0 do 8,0

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego
5.3.1. Produkcja asfaltu lanego w kotłach produkcyjno-transportowych i kotłach stałych
Asfalt lany można produkować zarówno w kotłach produkcyjno-transportowych jak i w kotłach stałych.
Wybór rodzaju kotła zależy od sposobu wbudowania asfaltu lanego w nawierzchnię. Przy wbudowaniu ręcznym
znajdują zastosowanie oba typy ww. urządzeń. W przypadku układania zmechanizowanego należy stosować
kotły stałe, z uwagi na ich większą wydajność.
Dozowanie asfaltu do kotła produkcyjno-transportowego jak i stałego, powinno być wagowe. Pozostałe
składniki (kruszywo, wypełniacz) mogą być dozowane objętościowo przy pomocy odpowiednio wyskalowanych
pojemników lub skrzyń (np. skrzynia przyczepy samochodowej podzielona wyskalowanymi przegrodami).
Dozowanie objętościowe kruszywa jest kłopotliwe i niezbyt dokładne. Zaleca się dozowanie wagowe wszystkich
składników mineralnych przy użyciu automatycznych dozatorów wagowych, szczególnie w przypadku produkcji
asfaltu lanego w kotłach stałych.
Dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca:
− asfalt
± 0,3 % m/m,
− wypełniacz ± 1,0 % m/m,
− kruszywo
± 2,5 % m/m.
Kolejność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca:
− asfalt,
− wypełniacz,
− kruszywo (poczynając od najdrobniejszego i kończąc na najgrubszym).
Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle stałym i kotle produkcyjno-transportowym jest taki sam. Polega
on na ogrzaniu asfaltu do stanu płynnego, a następnie utrzymując go w tym stanie w następstwie ciągłego
ogrzewania i mieszania, dozuje się do niego porcjami wypełniacz i porcjami kolejne frakcje kruszywa od
najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie ogrzane do temperatury asfaltu. Tempo dozowania wypełniacza i
kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje się do intensywności odparowania wody z kruszywa.
Proces otaczania uznaje się za zakończony w momencie, gdy nastąpi zanik parowania wilgoci i obniży
się przyczepność mieszanki mineralno-asfaltowej do łopatek mieszadła.
5.3.2. Produkcja asfaltu lanego w zespołach do suszenia i otaczania kruszywa (otaczarkach)
Istota produkcji asfaltu lanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych jego
składników (kruszywo, wypełniacz, asfalt) do wymaganych temperatur, a następnie dozowaniu ich do
mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.
Dozowanie kruszywa do mieszalnika otaczarki jest dwustopniowe. Pierwszy stopień to wielokomorowy
dozator wstępny (objętościowy), pozwalający na zachowanie prawidłowego (zgodnego z receptą) udziału
poszczególnych kruszyw (piasek, kruszywo drobne granulowane, grysy itp.) w mieszance mineralnej.
Drugi stopień to wielokomorowy zasobnik kruszywa gorącego, pozwalający na dozowanie wagowe
poszczególnych frakcji mieszanki mineralnej, co zapewnia jej wymagane uziarnienie.
Należy zwrócić uwagę, aby do poszczególnych komór dozatora wstępnego dostawał się tylko jeden
rodzaj kruszywa.
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Kruszywo drobne (piasek naturalny i łamany, kruszywo drobne granulowane) powinno być składowane
pod zadaszeniem, w celu uniknięcia zawilgocenia.
Kruszywo w stanie suchym pozwala na prawidłową pracę dozatora wstępnego (nie zatykają się otwory
wysypowe), zmniejszenie zużycia paliwa oraz skrócenie cyklu produkcji.
Mączka mineralna musi być dozowana do mieszalnika w stanie suchym
i podgrzanym.
Kolejność dozowania składników do mieszalnika jest następująca: kruszywo grube, kruszywo średnie,
kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu – asfalt.
Poszczególne składniki mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być dozowane do mieszalnika
zgodnie z receptą, z następującą dokładnością:
− kruszywo
± 2,5 % m/m,
− wypełniacz ± 1,0 % m/m,
− asfalt
± 0,3 % m/m.
Dozowanie ww. składników powinno odbywać się automatycznie.
Mieszanie składników powinno odbywać się do czasu uzyskania jednorodnej, pod względem wyglądu i
konsystencji, mieszanki; wszystkie ziarna powinny być dokładnie otoczone asfaltem.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
− z asfaltem D 20
od 175 do 220o C,
− z asfaltem D 35
od 165 do 210o C,
− z asfaltem D 50
od 155 do 200o C.
W celu ostatecznego przygotowania asfaltu lanego do wbudowania, należy go po załadowaniu do kotła
transportowego, ogrzewać i mieszać nie krócej niż 1 godzinę.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiążąca) powinno posiadać projektowany profil, a
powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasku, błota,
kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz
sprzęt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).
Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu
lanego.
Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych jak włazy, wpusty itp. powinny być przed
ułożeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (gorącym asfaltem drogowym, asfaltem
upłynnionym, emulsją kationową).
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Asfalt lany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż + 5o C.
Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych
powierzchniach.
5.6. Zarób próbny
Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w
obecności Inżyniera zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę.
Z próbnego zarobu należy pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze od 3 do
4 kg, z których
należy wydzielić 2 próbki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niż 0,5 kg każda. Przygotowane próbki
laboratoryjne należy poddać ekstrakcji i określić zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej.
Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu, należy wykonać analizę sitową i sprawdzić
zgodność składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
podano w tablicy 4.
Tablica

4.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

względem

składu
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Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
.
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
0,075mm
4
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o
kategorii ruchu KR 1 lub KR 2
± 5,0
± 3,0
#

Asfalt

± 2,0
± 0,5

5.7. 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 do produkcji asfaltu lanego oraz jego wbudowania jest właściwy,
− określenia grubości warstwy wbudowanego asfaltu lanego, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy nawierzchni,
− określenia czasu mieszania składników asfaltu lanego koniecznego do uzyskania właściwej temperatury
mieszanki.
Wykonawca powinien użyć tych samych materiałów oraz takiego sprzętu, jaki zastosuje do
wykonywania nawierzchni. Długość odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niż 50 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni, po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
5.8. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego
5.8.1. Wbudowanie ręczne asfaltu lanego
Asfalt lany wbudowywany jest przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2.
Dla uzyskania jednakowej grubości układanej warstwy należy stosować odpowiednio wypoziomowane
i zamocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarowane środkiem przeciwprzylepnym (np. roztwór szarego
mydła i gliceryny w wodzie).
Zabrania się stosowania do smarowania listew, pojemników na mieszankę (kubłów, taczek) i łopat,
substancji pochodzenia naftowego (oleju napędowego, oleju opałowego, paliwa silnikowego itp.). W czasie
układania warstwy nawierzchni należy sprawdzić profil podłużny i poprzeczny przy pomocy łaty. Stwierdzone
nierówności należy natychmiast wyrównać gładzikiem, póki mieszanka jest gorąca i dostatecznie plastyczna.
Przy wykonywaniu złączy poprzecznych i podłużnych, należy stosować rozgrzewanie krawędzi gorącą
mieszanką lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie zaleca się smarowania
złączy gorącym asfaltem.
Warstwa ścieralna, bezpośrednio po wykonaniu, powinna być posypana grysem od 2 mm do 4 mm w
ilości od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 i zatarta. Zaleca się stosowanie skuteczniejszej metody uszorstnienia warstwy
ścieralnej, polegającej na posypaniu gorącej jeszcze warstwy grysem lakierowanym od 2 mm do 4 mm i
przywałowaniu go lekkim stalowym walcem gładkim.
Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być jednolita, o jednakowej barwie, bez pęknięć i rys.
5.8.2. Wbudowanie mechaniczne asfaltu lanego
Asfalt lany można wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki.
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.
Nawierzchnię można oddać do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia.
Zaleca się układanie asfaltu lanego całą szerokością jezdni. Wówczas występują tylko złącza
poprzeczne, między dziennymi działkami roboczym. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą
powierzchnię. W razie potrzeby do rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni. Do
wykonywania złącz można stosować samoprzylepne taśmy asfaltowo-kauczukowe, które przylepiane są do
obciętej krawędzi przed dalszym układaniem warstwy.
Mogą być stosowane tylko te taśmy, które posiadają aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę i zaakceptowane przez Inżyniera.
Gorącą powierzchnię warstwy ścieralnej należy uszorstnić przez równomierne posypanie grysem od 2
do 4 mm, w ilości od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 lub grysem lakierowanym od 2 do 4 mm i przywałowanie lekkim
walcem gładkim.
Najlepsze rezultaty daje stosowanie rozsypywarek wyposażonych w szczotki, które nadają odpowiednią
energię kinetyczną grysom, wtłaczając je w gorącą mieszankę.
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Przed oddaniem nawierzchni do ruchu, należy usunąć z niej niezwiązane ziarna grysu.
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” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, w celu
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego
podano w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni
z asfaltu lanego

Lp.

Częstotliwość badań.
Minimalna liczba badań
na dziennej działce roboczej

Wyszczególnienie badań

1

Skład asfaltu lanego

1 próbka przy produkcji do 300 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg

2

Właściwości asfaltu

dla każdej cysterny

3

Właściwości wypełniacza

4

Właściwości kruszywa

5

Temperatura składników mieszanki
mineralnej dozowanych do mieszalnika

6

Temperatura asfaltu lanego

1 na 100 Mg
przy każdej zmianie
dozór ciągły
przy każdym załadunku do kotła transportowego i w
czasie wbudowywania

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001[8].
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4. Dopuszcza się
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność.
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralnej
Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego
na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury asfaltu lanego powinien być dokonywany:
− po załadunku do kotła transportowego (w przypadku produkcji w kotle stałym lub otaczarce),
− w czasie wbudowywania w nawierzchnię.
Pomiar należy wykonywać przy użyciu termometru z dokładnością ± 2o C.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
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6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy z asfaltu lanego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z asfaltu
Lp.

lanego

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Wyszczególnienie badań

1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość podłużna warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Równość poprzeczna warstwy

4

)

Spadki poprzeczne warstwy *

10 razy na odcinku o długości 1 km

5

Rzędne wysokościowe

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej
usytuowania osi wg dokumentacji budowy

6

Ukształtowanie osi w planie*)

7

Grubość warstwy

2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Penetracja próbki z warstwy

2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2

nie rzadziej niż co 5 m
i

poprzecznej

oraz

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [12] lub metodą równoważną nie
powinny być większe od podanych poniżej.
− 6 mm dla warstwy ścieralnej układanej mechanicznie,
− 8 mm dla warstwy ścieralnej układanej ręcznie,.
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 5
mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
± 5 mm - dla warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm,
+ 5 mm - dla warstwy o grubości od 1,5 do 2,5 cm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych.
Złącza powinny być dobrze związane i zatarte.
6.4.9. Obramowanie warstwy
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Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy
opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnię i być równo obcięta.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
6.4.11. Penetracja próbki z nawierzchni
Penetracja powinna być zgodna z wartością podaną w tablicy 3, według metody wykonania badania podanej w
normie [13].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu lanego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie asfaltu lanego,
− wyprofilowanie krawędzi,
− posypanie grysem i przywałowanie,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni
4. PN-B-11115:1998 drogowych
Materiały kamienne – elementy kamienne – krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
5. PN-B-11213:1997
6. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
7. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
10. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
12. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie penetracji nawierzchni gładkim
13. DIN 1996 część 13 stemplem - patrz załącznik 1)
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10.2. Inne dokumenty
14. WT/MK-CZDP. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984
15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54. IBDiM, Warszawa, 1997
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430)
10.3. Literatura techniczna
18. Mechaniczne układanie asfaltu lanego w RFN. Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej przy WZDP,
Warszawa. Lipiec 1967
19. E. Skaldawski: Poradnik majstra drogowego – bitumiczne roboty nawierzchniowe. WKŁ, Warszawa, 1980
20. A. Paszkowski, E. Skaldawski: Poradnik majstra drogowego. Wytwarzanie mas bitumicznych. WKŁ,
Warszawa, 1975
21. S. Luszawski, S. Wojdanowicz: Nowoczesne nawierzchnie bitumiczne. WKŁ, Warszawa, 1977
22. H.J. Stosch: Błędy wykonawstwa nawierzchni bitumicznych. WKŁ, Warszawa, 1977.
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ZAŁĄCZNIK NR1

D I N 1996
Badanie mieszanek bitumicznych
dla drogownictwa i pokrewnych dziedzin
Część 13. Badanie penetracji nawierzchni gładkim stemplem
Wydanie lipiec 1984
Opracowana:
Wydana:
Zastępuje: wydanie maj 1976 (42-1976 cz. 1-2)
1. Przedmiot i zakres stosowania
Wciskanie cykliczne stempla o podstawie gładkiej i okrągłej służy do określania odporności asfaltu
lanego, wałowanego i tym podobnego na głębokość jego wnikania. Oznaczenie to może być stosowane również
do mieszanek mineralnych z lepiszczem smołowym lub specjalnym pakiem.
2. Oznaczenia
Dla oznaczenia penetracji wg niniejszej normy powinny być uwzględnione następujące cechy (znaki):
− wymagania norm związanych,
− rodzaj próby: kostki (oznaczenie niemieckie „W”),
− powierzchnia stempla
500 dla 500 mm2 powierzchni,
100 dla 100 mm2 powierzchni,
− temperatura badania
40 dla (40 ± 1)oC,
22 dla (22 ± 1)oC.
Przykład oznaczenia:
Badanie wg DIN 1996-13-W 500-40
Oznaczenie aparatu do badania (13-6):
Aparat wg DIN 1996-13-6
3. Aparatura
3.1. Penetrometr (p. rys. 1) ze stemplem i czujnikiem DIN 878-A, do pomiaru w jednym lub dwóch
stanowiskach. Łaźnia wodna wg 3.1.1 na stałe z płytą wg 3.1.2 jako podstawą penetrometru. Dopuszcza się
użycie urządzenia do podłączenia czujnika z aparatem do wykreślania diagramu czas-odkształcenie z
dokładnością odczytu 0,01 mm. Odstęp między osią trzpienia penetrometru a osią czujnika może wynosić
najwyżej 50 mm.
Początkowo penetrometr powinien być tak ustawiony, aby wstępne obciążenie próbki wynosiło (25 ±
0,1) N, a następnie było dociążone pionowo do płaszczyzny nacisku, bez uderzenia, do (500 ± 0,9) N. W czasie
badania powinna być możliwość utrzymywania stałego nacisku (525 ± 1) N.
Niski opór tarcia zapewnia specjalna konstrukcja prowadnicy. Prowadnica powinna być chromowana i
utwardzona. Wszystkie elementy wokół prowadnicy poniżej łożyska powinny być oddalone co najmniej 1 mm.
Stempel ze stali z częścią użytkową okrągłą o gładkiej płaszczyźnie, o powierzchni 100 albo 500 mm2
(co odpowiada średnicy 11,3 względnie 25,2 mm) i długości co najmniej 30 mm (rys. 2). Powierzchnia boczna i
podstawy cylindra powinny być wygładzone. Długość i waga obu stempli powinny być jednakowe, niezależnie
od średnicy i powierzchni podstawy.
3.1.1. Łaźnia wodna o objętości co najmniej 7,5 l na każde stanowisko pomiaru z urządzeniem do podgrzania i
regulowania temperatury.
3.1.2. Podstawa (płyta) z nierdzewnej stali o długości ok. 140 mm i grubości co najmniej
20 mm oraz ze
statywem z boku, mocno przytwierdzonym i zakończonym uchwytem do zamocowania czujnika. Płytka
stanowiąca podstawę dla próbki powinna mieć centryczne położenie względem stempla i być stabilnie połączona
z podstawą urządzenia (penetrometrem).
3.2. Formy do próbek w czasie ich badania przedstawia rys. 3.
3.3. Wzorzec do kalibrowania (kontroli działania) penetrometru.
Wzorzec z gumy powinien mieć twardość 58 JRAD wg DIN 53519 cz. 1.
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3.4. Płyta pośrednia z metalu o średnicy (1000 ± 0,5) mm i grubości co najmniej 16 mm do badania próbek
Marshalla.
4. Próbki
Dla asfaltu lanego próbka powinna mieć kształt kostki. Badania wykonuje się na dwóch próbkach. Przy
poszukiwaniu różnic badania wykonuje się na 2 x 2 próbki i porównuje się wyniki średnie.
5. Wykonanie
5.1. Badanie próbne
Przed przystąpieniem do badań poszczególnych serii próbek należy przeprowadzić kalibrowanie
urządzenia (penetrometru) z płytą stalową, zgodnie z p. 5.4 z pełnym obciążeniem. Dla 10 obciążeń uśredniona
głębokość wnikania (penetracji) nie powinna przekraczać 5% średniej wartości arytmetycznej.
5.2. Warunki badania
Przy badaniu asfaltu lanego dla dróg zaleca się uwzględniać powierzchnię stempla 500 mm2,
temperaturę badania 40 ± 1oC i okres badania 30 i 60 min.
5.3. Przygotowanie i termostatowanie próbek
5.3.1. Próbki wkłada się do formy płaszczyzną boczną w dół (prostopadle do napełnienia). Przy badaniu
płaszczyzna ta będzie obrócona w górę i centrycznie obciążona na płytce, zgodnie z p. 3.1.2. Próbek nie wolno
badać w formach, w których były wykonane.
5.3.2. Przygotowane próbki wg 5.3.1 w formach termostatuje się 60 minut pod wodą w temp. (40 ± 1)oC wzgl.
(22 ± 1)oC.
5.4. Wymagania
Formy kostek powinny w czasie badania znajdować się co najmniej 0,5 mm od powierzchni podstawy
płytki, aby się o nią nie opierały.
Trzpień powinien być centrycznie ustawiony nad próbką i wstępnie obciążony siłą (25 ± 1) N na okres
(10 ± 1) minut. Następnie odczytuje się wartość początkową czujnika i dociąża do wartości całkowitej. Po
dalszych 30 i 60 minutach odczytuje się wynik zagłębienia trzpienia z dokładnością do 0,01 mm.
Dla określenia zależności krzywej czasu - zagłębienie trzpienia zaleca się odczytywać wartości
penetracji po 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 i wzgl. 120 minut.
6. Ustalenie wyników badań
Jako wynik penetracji przyjmuje się średnią arytmetyczną z dwóch pojedynczych pomiarów
zaokrąglonych do 0,1 mm, podając rodzaj (wielkość) powierzchni trzpienia
i temperaturę. Wykres zaleca
się wykonać na papierze ze skalą logarytmiczną dla osi - czas.
7. Dokładność oznaczenia
Dokładność oznaczenia powinna być przeprowadzona wg DIN 1996 cz. 1.
Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia Adop. Wynosi 20% wartości uzyskanej, jednak nie więcej niż 0,2 mm.
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Rys. 1. Przykład penetrometru dwustanowiskowego do oznaczania penetracji
(schemat ideowy)

Rys. 2. Stempel penetrometru
a) Stempel o powierzchni 100 mm2
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b) Stempel o powierzchni 500 mm2

Rys. 3. Forma do próbki kostkowej
d1 - średnica gwintu
d2 - średnica prowadnicy
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMĄ PN-EN
12591:2002 (U)
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.
1.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą notyfikacji (bez
tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania
wobec asfaltów drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilą
przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem
pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
2.

Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez
GDDP w 2001 r., uwzględniających założenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy również innych OST uwzględniających roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.
3.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do
mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
który był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki
i obciążenia drogi ruchem
Typ mieszanki
i przeznaczenie
Beton asfaltowy do
podbudowy

Tablica zał. A
KTKNPP

KR1-2

Tablica A

50/70

35/50

35/50

35/50
DE30 A,B,C
DP30

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

Kategoria ruchu
KR3-4

Beton asfaltowy do
warstwy wiążącej

Tablica C

50/70

35/50
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C
DP30
DP80

Mieszanki mineralnoasfaltowe do warstwy
ścieralnej (beton
asfaltowy, mieszanka
SMA, mieszanka MNU)

Tablica E

50/70
DE80 A,B,C
DE150 A,B,C1

50/70
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

KR5-6

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA
- mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU
- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
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- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z
dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20×0,1 mm do
330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich
Lp.

1
2
3
4

5

6

7

Właściwości

Penetracja w 25oC
Temperatura
mięknienia
Temperatura zapłonu, nie mniej niż
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
przyrost) nie więcej
niż
Pozostała penetracja po starzeniu, nie
mniej niż
Temperatura mięknienia po starzeniu,
nie mniej niż

Metoda
Rodzaj asfaltu
badania
20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
0,1mm
20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330
1426
PN-EN
o
C
55-63 50-58 46-54 43-51
39-47
35-43
30-38
1427
PN-EN
o
C
240
240
230
230
230
220
220
22592
%
m/m

PN-EN
12592

99

99

99

99

99

99

99

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

%
m/m

PN-EN
12607-1

%

PN-EN
1426

55

53

50

46

43

37

35

PN-EN
1427

57

52

48

45

41

37

32

o

C

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8

Zawartość parafiny,
nie więcej niż

Wzrost temp. mięknienia po starzeniu,
nie więcej niż
Temperatura łamli10 wości, nie więcej niż
9

%

PN-EN
12606-1

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

8

8

9

9

10

11

11

-5

-8

-10

-12

-15

-16

o

C

PN-EN
1427

o

C

PN-EN
12593

Nie
określa
się
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D.05.03.13a. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) wg WT-1 I WT-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) na
moście i dojazdach w ramach remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na
drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawcę dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT2 [65] punkt 8.4.1.5.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują:
- wykonanie na obiekcie i dojazdach warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA)
grubości 4,0 cm.
Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA
Mieszanki SMA o wymiarze D1), mm
Kategoria
ruchu
podstawowy
jeśli wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego 2)
KR 1-2
SMA 5, SMA 8
KR 3-4
SMA 11
SMA 5, SMA 8
KR 5-6
SMA 11
SMA 8
1)
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa.
2)
Zmniejszenie hałasu generowanego przez kontakt koła pojazdu i nawierzchni należy uwzględniać w
projektowaniu nawierzchni ulic miejskich lub dróg zamiejskich w pobliżu terenów zamieszkałych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym
uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową.
1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C
- kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie
określać),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowiązany),
IRI
- (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP - miejsce obsługi podróżnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA
ruchu
SMA
asfaltu drogowego
polimeroasfaltu
KR1 – KR2 1)
SMA 5
50/70, 70/100
SMA 8
Wielorodzajowy 50/70
KR3 – KR4
SMA 5
50/70 ,
SMA 8
Wielorodzajowy 50/70
PMB 45/80-55,
SMA 11
PMB 45/80-65,
PMB 65/105-60 2)
KR5 – KR6
SMA 8
SMA 11
1)
Ze względu na wysokie koszty produkcji i wbudowania, nie zalecana dla KR1-KR-2
2)
Do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5 cm
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
badania
50/70 70/100
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1
Penetracja w 25°C
0,1 mm PN-EN 1426 [21]
50-70 70-100
2
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
46-54
43-51
3
Temperatura zapłonu,
°C
PN-EN 22592 [62]
230
230
nie mniej niż
4
Zawartość składników
% m/m PN-EN 12592 [28]
99
99
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
5
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 [31]
0,5
0,8
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po
%
PN-EN 1426 [21]
50
46
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia
°C
PN-EN 1427 [22]
48
45
po starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
PN-EN 12606-1 [30]
2,2
2,2
nie więcej niż
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Wzrost temp. mięknienia
po starzeniu, nie więcej niż
Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż
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°C

PN-EN 1427 [22]

9

9

°C

PN-EN 12593 [29]

-8

-10

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB)
Wymaganie
Metoda
Jed45/80 – 55
45/80 – 65
65/105 - 60
Właściwość
podstawowe
badania
nostka wyma- klasa
wyma- klasa
wyma- klasa
ganie
ganie
ganie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Konsystencja
w pośrednich
PN-EN
Penetracja
temperatu-rach
1426
0,1 mm
45-80
4
45-80
4
65-105
6
w 25°C
eksploa[21]
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
PN-EN
Temperatura
temperatu1427
°C
≥ 55
7
≥ 65
5
≥ 60
6
mięknienia
rach eksploa[22]
tacyjnych

1

Kohezja

Stałość
konsystencji
(Odpornoś
ć na
starzenie)
wg PNEN
12607-1
lub -3
[31]
Inne
właściwoś
ci

Wymagan
ia
dodatkow
e

2
Siła rozciągania (mała prędkość rozciągania)
Siła rozciągania w 5°C
(duża prędkość rozciągania)
Wahadło
Vialit (metoda uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała
penetracja

3
PN-EN
13589 [55]
PN-EN
13703 [57]

4

5

6

7

8

9

10

J/cm2

≥1
w 5°C

4

≥2
w 5°C

3

≥1
w 5°C

4

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

J/cm2

NPDa

0

NPDa

0

NPDa

0

PN-EN
13588 [54]

J/cm2

NPDa

0

NPDa

0

NPDa

0

%

≥ 0,5

3

≥ 0,5

3

≥ 0,5

3

PN-EN 1426
[21]

%

≥ 60

7

≥ 60

7

≥ 60

7

Wzrost temperatury
mięknienia

PN-EN 1427
[22]

°C

≤8

2

≤8

2

≤ 10

3

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO
2592 [63]

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

≥ 235

3

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

PN-EN
12593 [29]

°C

≤ -12

6

≤ -15

7

≤ -15

7

≥ 50

5

≥ 70

3

≥ 50

5

NPDa

0

NPDa

0

NPDa

0

PN-EN
13398
[51]

%

PN-EN
14023 [59]
°C
TBRb
1
TBRb
1
TBRb
1
Punkt 5.1.9
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PN-EN
13399 [52]
PN-EN 1427
[22]

°C

≤5

2

≤5

2

≤5

2

PN-EN
13399 [52]
PN-EN 1426
[21]

0,1 mm

NPDa

0

NPDa

0

NPDa

0

2
3
4
5
6
7
Spadek
temperatury
mięknienia
po
PN-EN 12607-1 [31] °
1
TBRb
TBRb
starzeniu
PN-EN 1427 [22]
C
wg PN-EN
12607
-1 lub -3
[31]
Nawrót
Wymagan sprę-żysty
w 25°C po
ia
dodatkow starzeniu
≥ 50
4
≥ 60
wg PN-EN
e
12607-1
lub -3
[31]
PN-EN 12607-1 [31]
%
PN-EN 13398 [51]
Nawrót
sprę-żysty
w 10°C po
starzeniu
0
NPDa
NPDa
wg PN-EN
12607-1
lub -3
[31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

8

9

10

1

TBRb

1

3

≥ 50

4

0

NPDa

0

1

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo do mieszanki SMA
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64],
obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 16, 17, 18.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Kruszywo do uszorstnienia
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
str. 79

Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

SSTWIORB

W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dokładnie przywałować
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy
5
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3.
Tablica 5. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA [65]
Właściwości
Metoda
Wymagania
kruszywa
badania
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
Uziarnienie
PN-EN 933-1 [5]
kat. GC 90/10
Zawartość pyłu
PN-EN 933-1 [5]
kat. f1 , tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 1% (m/m)
Odporność na polerowanie kruszywa, kat.
PN-EN 1097-8 [18]
kat. PSV44 tj.odporność ≥ 44
nie niższa niż
PN-EN 1097-6, rozdz.
Gęstość ziaren
deklarowana przez producenta
7, 8, 9 [16]
Grube zanieczyszczenia
PN-EN 1744-1
kat. mLPC 0,1, tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze
lekkie, kat. nie wyższa
większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1 % (m/m)
p. 14.2 [25]
niż
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości, rozdz. - rozdział
2.5. Stabilizator mastyksu
W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance
SMA podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub
polimerowe, spełniające wymagania określone przez producenta. Włókna te mogą być stosowane także w
postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym.
Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania
spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza
z ziaren kruszywa.
2.6. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na działanie wody,
należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]:
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania
stabilizatora mastyksu,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę SMA należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a
do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na
mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki SMA (SMA 5, SMA 8, SMA 11).
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość środka
stabilizującego podane są w tablicy 6.
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicach 7, 8 i 9.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA
do warstwy ścieralnej [65]
Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość
SMA 5
SMA 8
SMA 11
KR3 ÷ KR4
KR3 ÷ KR6
KR3 ÷ KR6
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
od
do
16
100
11,2
100
90
100
8
100
90
100
50
65
5,6
90
100
35
60
35
45
2
30
40
20
30
20
30
0,125
10
19
9
17
9
17
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0,063
7
12
7
12
8
12
Orientacyjna zawartość
środka stabilizującego,
0,3
1,5
0,3
1,5
0,3
1,5
[% (m/m)]
Zawartość lepiszcza,
Bmin 7,2
Bmin 7,0
Bmin 6,4
minimum*)
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości
lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
Warunki
zagęszczania
Właściwość
Metoda i warunki badania
SMA 5
SMA 8
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartość wolnych C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin 1,5
Vmin 1,5
przestrzeni
2×50 uderzeń
Vmax 3,0
Vmax 3,0
PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
w 40°C z jednym cyklem zamrażania,
ITSR90
ITSR90
działanie wody
2×35 uderzeń
badanie w 25°C 1)
Spływność
PN-EN 12697-18 [37], p. 5
D 0,3
D 0,3
lepiszcza
1)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]
Warunki
zagęszczania
Metoda i
Właściwość
SMA 5
SMA 8
wg PN-EN
warunki badania
13108-20 [48]
Zawartość
C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8
Vmin 1,5
Vmin 1,5
wolnych
2×50 uderzeń
[33], p. 4
Vmax 3,0
Vmax 3,0
przestrzeni
PN-EN 1269722 [38],
Odporność na
C.1.20,
metoda B
WTSAIR 0,50
WTSAIR 0,50
deformacje
wałowanie,
w powietrzu,
PRDAIRdekla PRDAIRdekla
1)
trwałe
P98-P100
PN-EN 1310820, D.1.6, 60°C,
10000 cykli [48]
PN-EN 1269712 [35],
przechowywani
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
e w 40°C z
działanie
ITSR90
ITSR90
2×35 uderzeń
jednym cyklem
wody
zamrażania,
badanie w 25°C

SMA 11

Vmin 1,5
Vmax 3,0

WTSAIR 0,50
PRDAIRdekla

ITSR90

2)

Spływność
PN-EN 12697D 0,3
D 0,3
D 0,3
lepiszcza
18 [37], p. 5
1)
Grubość płyty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm
2)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku
1.
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65]
Warunki
Właściwość
Metoda i warunki badania
SMA 8
SMA 11
zagęszczania
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Vmin 2,0
Vmax 3,5

Vmin 2,0
Vmax 3,5

PN-EN 12697-22 [38],
metoda B w powietrzu, PN-EN
WTSAIR 0,30
WTSAIR 0,30
13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000
PRDAIRdekla
PRDAIRdekla
cykli
PN-EN 12697-12 [35],
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
przechowywanie w 40°C
ITSR90
ITSR90
działanie wody
2×35 uderzeń
z jednym cyklem zamrażania,
2)
badanie w 25°C
Spływność lepiszcza
PN-EN 12697-18 [37], p. 5
D 0,3
D 0,3
1)
Grubość płyty: SMA8 40mm, SMA11 40mm.
2)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1.
Odporność na
deformacje trwałe 1)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania,
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać
odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego
50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 65/105-60.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
(SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70
od 160 do 200
Asfalt 70/100
od 140 do 180
Wielorodzajowy 50/70
od 160 do 200
PMB 45/80-55
od 130 do 180
PMB 45/80-65
od 130 do 180
PMB 65/105-60
od 130 do 170
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić jednorodność
dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralnoasfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę SMA
powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane
z pomiaru równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej przy użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje
się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11.
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Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą
4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna nierówność
Klasa drogi
Element nawierzchni
podłoża pod warstwę
ścieralną [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania
6
i wyłączania
A, S,
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
G
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
8
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
9
Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w
PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek próbny celem
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania i uzyskiwanych
parametrów jakościowych.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy
ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy z
mieszanki SMA, powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3
kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
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ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki SMA; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego
przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy SMA w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy z SMA.
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm
0
+5
Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm
+5
+10
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Właściwości warstwy SMA
Projektowana
Zawartość wolnych
Wskaźnik
Typ i wymiar
grubość warstwy
przestrzeni w
zagęszczenia
mieszanki
technologicznej
warstwie
[%]
[cm]
[%(v/v)]
SMA 5 KR1 ÷ KR4
2,0 ÷ 4,0
≥ 97
2,0 ÷ 4,5
SMA 8 KR1 ÷ KR4
2,5 ÷ 5,0
≥ 97
2,0 ÷ 4,5
SMA11 KR3 ÷ KR4
3,5 ÷ 5,0
≥ 97
2,0 ÷ 4,5
SMA 8 KR5 ÷ KR6
2,5 ÷ 5,0
≥ 97
3,0 ÷ 5,0
SMA11 KR5 ÷ KR6
3,5 ÷ 5,0
≥ 97
3,0 ÷ 5,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw
z mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania
wibracji podczas zagęszczania SMA.
5.9. Uszorstnienie warstwy SMA
Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do
przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne.
Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z
mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA
o D ≥ 11 mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować.
Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się
wykonanie ręczne. Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed
hałasem. Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym
uziarnieniu.
Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA:
– 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.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– ocena wizualna posypki,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– dokumentacja
działań
podejmowanych
celem
zapewnienia
odpowiednich
właściwości
przeciwpoślizgowych,
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 14
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
1.2
1.3
1.4

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

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20%
ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o
wartości podane w tablicy 15.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują
te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa SMAa)
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż
6000 m2 lub
≤ 10
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia
większa niż 1000 m2 lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2
≤ 15
2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 25
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości
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warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może przekroczyć wartości
dopuszczalnych określonych w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas
należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla
odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
[67].
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu
łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą
przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną
powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 16. Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
Element nawierzchni
Wartości wskaźnika IRI
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
≤ 2,9
włączania i wyłączania
A, S
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
≤ 3,7
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
G
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
≤ 4,6
utwardzone pobocza
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż
co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 17 Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Wartości odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
≤6
A, S
włączania i wyłączania
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
≤8
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G
Z, L, D

pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza
Pasy ruchu
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≤8
≤9

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co 50 m na
nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100%
poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny
współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i
odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż
1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru
krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie
powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być
mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż
0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego
Miarodajny współczynnik
tarcia przy prędkości
zablokowanej opony
Klasa drogi
Element nawierzchni
względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
≥ 0,37
A, S
Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie
≥ 0,44
łącznic
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
GP, G, Z
≥ 0,36
pobocza
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o
± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PPRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej
OST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego
– Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
14. PN-EN 1097-4
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
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PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.
26.

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

27.
28.
29.
30.

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

31.

32.

PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.
44.

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

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1
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Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
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47.
48.

PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20

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

49.

PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.
58.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.
61.
62.

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

63.

PN-EN ISO 2592

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych
asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
69. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D.05.03.12b. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU TWARDOLANEGO NA MOŚCIE wg WT-1 I WT-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z ułożeniem warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego przy remoncie części przejazdowej mostu przez rzekę
Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują:
- wykonanie na obiekcie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5,0 cm.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne".
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Asfalt twardolany - wbudowana mechanicznie mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości wypełniacza,
wytworzona w otaczarce, nie wymagająca zagęszczenia w czasie wbudowywania.
Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacją
i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca powinien mieć możliwość wyprodukowania lub zakupu MMA asfaltu twardolanego o
właściwościach określonych w niniejszej SST.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania podstawowe
Tabelaa 1. Wymagania podstawowe wobec materiałów do warstwy z asfaltu twardolanego
Lp.

Rodzaj materiału nr normy

Wymagania wobec
materiałów dla kategorii
ruchu
od KR 3 do KR 6

1

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B11112:1996
ze skał magmowych i przeobrażonych
kl. I, II1);gat.1
2 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
Załącznik G
surowca skalnego wg PN-S-96025:2000
kl. I; gat.1
3 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961
podstawowy
4 Polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-2003
DE30 B, DE30 C
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Kruszywa
Należy stosować kruszywa spełniające wymagania cech klasowych i gatunkowych odpowiednich norm
zawartych w tabeli 1.
2.2.2. Polimeroasfalt
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Polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT-PAD-2003 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną wydaną przez
upoważnioną jednostkę.
Rodzaje polimeroasfaltów podano w tabeli 1.
Wymagania dla polimeroasfaltów podano w tabeli 2.
Należy zastosować polimeroasfalt DE30 B.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Właściwości
Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm
Temperatura mięknienia metodą PiK, °C
Temperatura łamliwości wg Fraassa, °C
Ciągliwość w temperaturze 25°C, cm
Gęstość w temperaturze 25°C, g/cm3

Temperatura zapłonu, °C
Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C, %
Stabilność:
- różnica temperatury mięknienia metodą PiK, °C,
- różnica penetracji w temperaturze 25°C, 0,1 mm
Po odparowaniu w cienkiej warstwie (RTFOT)
9. Zmiana masy po odparowaniu w cienkiej warstwie, %
10. Zmiana temperatury mięknienia metodą PiK, po odparowaniu
w cienkiej warstwie, °C
- wzrost
- spadek
11. Zmiana penetracji w temperaturze 25°C, po odparowaniu w
cienkiej warstwie, %
- spadek
- wzrost
12. Ciągliwość po odparowaniu w cienkiej warstwie w
temperaturze 25°C, cm
13. Nawrót sprężysty w temperaturze 25°C, po odparowaniu w
cienkiej warstwie, %
6.
7.
8.

DE 30
B
20 ÷ 45
≥ 63
≤ -10
≥ 40
1,0 ÷
1,1
≥ 200
≥ 50

DE 30
C
20 ÷ 45
≥ 73
≤ -13
≥ 40
1,0 ÷
1,1
≥ 200
≥ 80

Badania wg

≤ 2,0
≤ 5,0

≤ 2,0
≤ 5,0

pkt. 3.2 TWT

≤ 1,0

≤ 1,0

PN-EN 12607-1

≤ 6,5
≤ 2,0

≤ 4,5
≤ 4,0

PN-EN 1427

≤ 40
≤ 10
≥ 20

≤ 30
≤ 10
≥ 20

PN-C-04132

≥ 50

≥ 80

pkt. 3.1 TWT

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 12593
PN-C-04132
PN-C-04004
PN-EN 2592
pkt. 3.1 TWT

PN-EN 1426

2.2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza
podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
2.2.4. Materiał do uszczelnienia
Do wykonania uszczelnienia należy stosować topliwą taśmę samoprzylepną lub lepiszcze asfaltowe. Materiał
powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest producenta.
2.3. Dostawa materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót, zgodnie z ustaleniami określonymi w
Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw poszczególnych
asortymentów materiałów oraz ustalonych badań kontrolnych.
Pochodzenie i jakość kruszywa powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera na podstawie wyników
badań kontrolnych wg pkt. 6.
Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiana źródła pozyskania kruszyw w trakcie trwania robót, wymaga
akceptacji Inżyniera i wymaga opracowania nowej recepty na mieszankę betonu asfaltowego i jej
zatwierdzenia.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszyw
Sposób składowania kruszyw powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami materiału kamiennego.
Powierzchnia składowania powinna zapewniać możliwość zgromadzenia materiałów w ilościach
zabezpieczających ciągłość produkcji.
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację Inżyniera.
2.4.2. Składowanie wypełniacza
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację Inżyniera.
Sposób składowania musi zabezpieczać przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz należy przechowywać w silosach stalowych w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji.
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z asfaltu twardolanego
Wykonawca przystępując do wykonania warstwy nawierzchni z asfaltu twardolanego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
otaczarek,
kotłów transportowych,
układarek do asfaltu lanego,
rozsypywarek kruszywa,
sprzętu do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i urządzeniach instalacyjnych (taczek,
żelazek, gładzików, łopat, szczotek itp.).
Pożądane jest aby układarka asfaltu twardolanego zawierała:
podgrzewaną belkę profilującą nawierzchnię,
zespół napędowy z systemem sterowania profilu poprzecznego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji DM 00.00.00
4.1. Transport kruszywa
Transport kruszywa środkami transportowymi powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.
4.2. Transport wypełniacza
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
4.3. Transport asfaltu
Do transportu asfaltu twardolanego można stosować:
kotły transportowe z możliwością podgrzewania i mieszania MMA.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót uwzględniający warunki
wytwarzania i wbudowania mieszanki.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją wraz z wynikami badań materiałów
oraz reprezentatywnymi próbkami Inżynierowi do zatwierdzenia. Recepta powinna być zaprojektowana dla
konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania
nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Tabela 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych dla asfaltu twardolanego oraz
orientacyjne zawartości asfaltu 0/12,8.
Wymiar oczek sit #,mm
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej od
Uziarnienie mieszanki mineralnej:
0 mm do 12,8 mm
przechodzi przez oczko sita, %, mm
#16,0 mm
100
#12,8 mm
od 88 do 100
#9,6 mm
od 79 do 100
#8,0 mm
od 75 do 90
#6,3 mm
od 69 do 83
#4,0 mm
od 60 do 75
#2,0 mm
od 50 do 66
(zawartość ziarn >2.0mm)
(od 34 do 50)
#0,85 mm
od 40 do 57
#0,42 mm
od 32 do 48
#0,30 mm
od 29 do 44
#0,18 mm
od 24 do 37
#0,15mm
od 23 do 34
#0,075 mm
od 20 do 25
Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance
DE 30B od 6,8 do 8,0
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mineralno-asfaltowej %, m/m
Tabela 4. Wymagania wobec mieszanek AL z asfaltu twardolanego
Lp.
Właściwości
Wymagania wobec MMA i warstwy
z asfaltu twardolanego dla kategorii
ruchu od KR 3 do KR 6
1
2
3

4
5
6

Zalecana mieszanka mineralno-asfaltowe
Zalecane lepiszcze
Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm2 i
nacisku 525 N, w temperaturze 40°C po 30 min
obciążenia kostek (7cmx7cmx7cm), mm
Przyrost penetracji po następnych 30 min, mm
Grubość warstwy z MMA o uziamieniu: cm;
od 0 do 12,8 mm
Kruszywo do uszorstnienia, grys od 2,0 mm do
5,0 mm lub od 5,0 mm do 8,0 mm, kg/m2

AL 0/12,8
DE30B, DE30C
od 1,0 do 3,5
≤0,4

Metoda badań

PN-S-96025:2000
TWT-PAD-2003
PN-EN 12697-20:2004
(U)
PN-EN 12697-20:2004
(U)
PN-S-96025:2000

od 3,0 do 5,0
od 15 do 18

PN-S-96025:2000

5.2. Wytwarzanie asfaltu twardolanego
Asfalt twardolany powinien być wytwarzany w otaczarce.
Dozowanie asfaltu i składników mineralnych powinno być wagowe i odbywać się automatycznie, zgodnie
z receptą.
Dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca:
asfalt
± 0 , 3 % m/m,
wypełniacz
± 1,0% m/m,
kruszywo
± 2 , 5 % m/m.
Produkcja asfaltu twardolanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych jego
składników (kruszywo, wypełniacz, asfalt), a następnie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.
Kolejność dozowania składników do mieszalnika jest następująca: kruszywo grube, kruszywo średnie,
kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - asfalt.
Mieszanie składników powinno odbywać się do czasu uzyskania jednorodnej, pod względem wyglądu i
konsystencji, mieszanki; wszystkie ziarna powinny być dokładnie otoczone asfaltem.
5.2.1. Dodatki poprawiające urabialność
W celu poprawy urabialności asfaltu lanego można stosować dodatek do asfaltów SASOBIT
(AT IBDiM Nr AT/2003-04-1442) w ilości do 3% w stosunku do asfaltu.
Sasobit należy dodać bezpośrednio do kotła transportowego w czasie produkcji masy asfaltu lanego po
napełnieniu kotła do 1/3 objętości. Czas mieszania po dodaniu Sasobitu nie może być krótszy niż 1 godzina
5.2.2. Zaroby próbne
Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu twardolanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w
obecności Inżyniera zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę.
Z próbnego zarobu należy pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze od 3 do 4kg, z których należy
wydzielić 2 próbki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niż 0,5kg każda. Przygotowane próbki laboratoryjne
należy poddać ekstrakcji i określić zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej.
Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu, należy wykonać analizę sitową i sprawdzić zgodność
składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
podano w tabeli 5.
Tablica 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg
o kategorii ruchu od KR3 lub KR6
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
±4,0
25,0 20,0 16,0 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
±2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
±1,5
#0,075mm
4 Asfalt
±0,3
5.3 Wbudowanie mieszanki
5.3.1. Warunki atmosferyczne
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Nie dopuszcza się układania asfaltu twardolanego podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych
powierzchniach.
Asfalt twardolany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż 0° C.
Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych
powierzchniach.
5.3.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania
zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny (dmuchawy,
odkurzacze itp.).
Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu
twardolanego.
5.5. Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego
Mieszankę asfaltu twardolanego należy wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki. Układanie
ręczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy pomocy układarki.
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.
Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego powinna być zgodna z podaną przez producenta
polimeroasfaltu.
Temperatura wbudowywanego asfaltu twardolanego nie powinna przekraczać 250°C.
Złącze podłużne należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. W razie potrzeby do rozgrzania
krawędzi można stosować promienniki podczerwieni.
Złącze robocze powinno być równe, a powierzchnia krawędzi powinna być oklejona samoprzylepną taśmą
asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złączy roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Taśmy asfaltowo-kauczukowe muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.
Pomiędzy nawierzchnią z asfaltu twardolanego a krawężnikami, wpustami odwadniającymi i elementami
stalowymi urządzeń dylatacyjnych musi być pozostawiona szczelina o szerokości min 2 cm, którą następnie
należy wypełnić masą zalewową posiadającą aktualną aprobatę techniczną zgodnie z SST.
Gorącą powierzchnię warstwy ścieralnej należy uszorstnić grysem 5,0 ÷ 8,0, otoczonym asfaltem w ilości od 0,6
do 0,8 % m/m i przywalować lekkim walcem gładkim lub ogumionym. Ilość grysu użytego do uszorstnienia
wynosi 15,0 ÷ 18,0 kg/m2.
Nawierzchnię można oddać do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu badań. Laboratorium Wykonawcy powinno
być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzanie badań kontrolnych przewidzianych w
Specyfikacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni).
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 6.
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.
1

2
3
4
5

Wyszczególnienie badań
Skład i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni
Właściwości asfaltu
Właściwości wypełniacza
Właściwości kruszywa
Temperatura składników mieszanki
mineralnej dozowanych do mieszalnika

Częstotliwość badań Minimalna liczba
badań na dziennej działce roboczej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy każdej zmianie
dozór ciągły
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6

Temperatura asfaltu twardolanego

7

Wygląd mieszanki asfaltu
twardolanego
Właściwości
mieszanki
asfaltu
twardolanego pobranej w wytwórni

8
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przy każdym załadunku do kotła
transportowego
i
w
czasie
wbudowywania
jw.
jeden raz dziennie

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tabeli 5. Dopuszcza się
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i Specyfikacji.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury asfaltu twardolanego powinien być dokonywany:
po załadunku do kotła transportowego ,
w czasie wbudowywania w nawierzchnię.
Pomiar należy wykonywać przy użyciu termometru z dokładnością ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie i Specyfikacji.
6.3.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 7cmx7cmx7cm wg PN-EN 1269720:2004 (U).
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tabela 7.
Tabela 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z asfaltu twardolanego
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie badań

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Szerokość warstwy
Równość podłużna*)
Równość poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy*)
Rzędne wysokościowe*)

co 10 m
każdy pas ruchu łatą co 10 m
nie rzadziej niż co 5 m
każdy pas ruchu co 10 m
pomiar
rzędnych
niwelacji
podłużnej
i poprzecznej oraz usytuowania osi według
dokumentacji budowy
6 Grubość warstwy
2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni
do 3000 m2
7 Złącza podłużne i poprzeczne
cała długość złącza
8 Obramowanie warstwy
cała długość
9 Wygląd warstwy
ocena ciągła
*)
Równość podłużna, spadki poprzeczne warstwy oraz rzędne wysokościowe
uwarunkowane są na obiekcie mostowym parametrami podłoża oraz rzędnymi i
płynnością zabudowanych krawężników.
6.4.2. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy ścieralnej mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodą równoważną nie
powinny być większe od 4 mm dla warstwy ścieralnej.
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 4 mm
dla warstwy ścieralnej.
6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5 %.
Na obiekcie mostowym spadki poprzeczne warstwy są uwarunkowane jakością wykonania podłoża oraz
rzędnymi i płynnością wykonanego krawężnika, do którego musi być dostosowana warstwa.
6.4.4. Rzędne niwelety
Niweleta ułożonej warstwy powinna być zgodna z Rysunkami. Tolerancja dla niwelety wynosi ±10mm.
Na obiekcie mostowym rzędne wysokościowe warstwy są uwarunkowane rzędnymi podłoża oraz rzędnymi i
płynnością wykonanego krawężnika, do których musi być dostosowana warstwa.
6.4.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być miejscowo nie mniejsza od 2,5cm i nie większa od 6,0 cm.
6.4.6. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + 5 cm.
6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach
zewnętrznych. Złącza powinny być dobrze związane i zatarte.
6.4.8. Obramowanie warstwy
Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy opornikach
drogowych nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad powierzchnię i być równo obcięta.
6.4.9. Stan zewnętrzny nawierzchni
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego o uziarnieniu 0/12,8 i gr. 5,0 cm.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego o uziarnieniu 0/12,8 i gr. 4,0 cm obejmuje:
opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót oraz uzyskanie zgody inżyniera,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup materiałów,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryjnej lub
jej zakup,
transport mieszanki do miejsca wbudowania,
mechaniczne lub ręczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i
spadkami poprzecznymi, uszorstnienie, obcięcie i przyklejenie taśmy asfaltowo-kauczukowej,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
oczyszczenie miejsca pracy.
10. PPRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1 PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
2 PN-B-11115:1998
Kruszywa mineralne -- Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
3 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
4 PN-S-96504
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
5 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
str. 99

Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński
6
7
8

PN-EN 1426:2001
PN-EN 1426:2007
PN-EN 1427:2001

9

PN-EN 1427:2007

10
11
12
13
14
15
16

PN-EN 12593:2004
PN-EN 12593:2007
PN-C-04132:1985
PN-EN 12592:2004
PN-EN 12592:2007
PN-C-04004:1990
PN-EN
ISO
3838:2005

17

PN-EN
ISO
3675:2004
PN-EN
126071:2004
PN-EN
126072:2007
PN-S-96025:2000
PN-EN
1269720:2004 (U)

18
19
20
21

Asfalty i produkty naftowe. Oznaczanie penetracji igłą.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą (oryg.)
Asfalty i produkty naftowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i
Kula.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Metoda
Pierścień i Kula (oryg.)
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa (oryg.)
Przetwory naftowe -- Pomiar ciągliwości asfaltów
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszczalności (oryg.)
Ropa naftowa i przetwory naftowe -- Oznaczanie gęstości
Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe -- Oznaczanie gęstości lub
gęstości względnej -- Metody z użyciem piknometru z korkiem kapilarnym i
piknometru dwukapilarnego z podziałką (oryg.)
Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe -- Laboratoryjne oznaczanie gęstości -Metoda z areometrem
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem
ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza -- Część 2: Metoda TFOT (oryg.)
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco. Część 20: badanie głębokości wgłębienia przy użyciu próbek
sześciennych lub Marshalla
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco -- Część 20: Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych lub
próbkach Marshalla
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody
pobierania próbek
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn -- Wskaźnik kształtu
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.)
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego
Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1: Metoda
destylacyjna.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 1: Metoda
destylacyjna (oryg.)
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany (oryg.)

22

PN-EN
20:2007

23

PN-EN 932-1:1999

24

PN-EN 933-1:2000

25

PN-EN 933-4:2001

26

PN-EN 1097-6:2002

27

PN-EN 1367-1:2007

28
29

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1097-2:2000

30
31

BN-64/8931-01
PN-EN 933-8:2001

32
33

PN-EN 12591:2004
PN-EN
126061:2002
PN-EN
126061:2007
PN-EN
131086:2006
PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych
twardych (oryg.)
PN-EN
13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu (oryg.)
20:2006
PN-S-04001
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-09
Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas
mineralno-asfaltowych.
DIN 1996 część 13
Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie penetracji nawierzchni gładkim
stemplem - patrz załącznik 1)

34
35
36
37
38
39
40
41
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10.2 Inne dokumenty
Tymczasowe wytyczne techniczne: Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003, IBDiM, Warszawa, 2003
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
WT/MK-CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -zeszyt 60, IBDiM
Warszawa, 1999
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r, poz. 430).
OST GDDP D-05.03.12 z 2001 r.
K. Germaniuk, D. Sybilski „Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych IBDiM, Warszawa 2005
Piłat, Radziszewski „Nawierzchnie asfaltowe, WKŁ, Warszawa 2007
Błażejewski, Styk „Technologia warstw asfaltowych”, WKŁ, Warszawa2004
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UMOCNIENIE POWIERZCHNI
Z OBSIANIEM TRAWĄ

SKARP

SSTWIORB

NASYPU

PRZEZ

HUMUSOWANIE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia skarp drogowych przez
humusowanie i obsianie trawą, związanych z remoncie części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z umocnieniem skarp nasypu
drogowego w obrębie mostu przez humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą na:
- poboczach na dojazdach do remontowanego obiektu,
- otoczenie remontowanego obiektu,
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1. Humus.
Do zahumusowania należy użyć ziemię urodzajną z wcześniejszego odhumusowania.
2.2. Nasiona traw.
Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości.
3. SPRZĘT.
- grabie,
- łopaty.
4. TRANSPORT.
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu wybranymi przez wykonawcę.
W trakcie załadunku wykonawca powinien zwrócić uwagę na oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń obcych
takich jak korzenie, kamienie itp.
Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem..
5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przystąpieniem do humusowania i obsiania skarp ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w Dokumentacji Projektowej.
Powierzchnie skarp naruszone w trakcie prowadzonych robót należy przykryć ziemią urodzajną warstwą
gr. 10 cm.
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy, prowadzone w dół i przedłużone poza
krawędź korony nasypu i podnóże skarpy na 15 - 20 cm.
Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
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Rozkładany humus na skarpie powinien być lekko zagęszczony.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca się w okresie suszy systematyczne zraszanie wodą obsianej powierzchni chroniącej ziarna przed
wysychaniem.
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonawstwie robót:
- grubość humusu - +- 2 cm,
- wysiana ilość nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót dokonuje ich przyjęcia lub
zaleca dokonanie poprawek.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w
oparciu o ich ocenę wizualną.
9. PŁATNOŚĆ.
Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostaną zapłacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania
i obsiania trawą.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
- obsianie nasionami trawy,
- konserwację i pielęgnację umocnień,
- niezbędne zabezpieczenia bhp.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Nie występują.
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D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem oznakowania poziomego docelowego w ramach remontu części przejazdowej
mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania poziomego
cienkowarstwowego jezdni i obejmują:
− linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące.
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące
jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z
przerywanymi, ciągłe lub przerywane.
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia
pasa, na którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów
w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci
symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz
symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości
odblaskowe.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,5 mm do
1mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.
1.4.8. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości i
wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się
z jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub nie. Element
ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T).
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1.4.9. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania
widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów grubowarstwowych.
1.4.10. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.11. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.
1.4.12. Powierzchnie wypukłe: naklejone maty z guzami, wypustkami w kolorze kontrastującym (intensywny
biały) stosowane w celach ostrzegawczych dla osób niepełnosprawnych,
1.4.13. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury,
co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementów odblaskowych [5, 5a].
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15] nie mogą być zmieniane
lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną.
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub
Inspektora Nadzoru, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub
POD-2006 po ich wydaniu [10].
2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały
napis zawierający:
- nazwę i adres producenta,
- datę produkcji i termin przydatności do użycia,
- masę netto,
- numer partii i datę produkcji,
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- informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
- nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],
- znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg rozporządzenia
Ministra Infrastruktury [12],
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg
2.6.1. Materiały do oznakowań grubowarstwowych
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego mają być materiały umożliwiające nakładanie
ich warstwą grubości od 0,5 mm do 1 mm - masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu.
Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.
2.6.2. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały
do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki
światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność
na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
Dane dotyczące oznakowania cienkowarstwowego, strukturalnego o strukturze złożonej z aglomeratów o cechach:

- zapewniających pokrycie min. 60% powierzchni,
- o wysokości nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 5 mm,
- o temperaturze mięknienia wyższej niż 100oC,
- o wielkości zużycia materiału na 1 m2 nie większej niż 4,0 kg,
- umożliwiający swobodny spływ wody z powierzchni jezdni w kierunku poprzecznym.
2.6.3. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości
antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 mm.
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. Konieczność jego użycia zachodzi
w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ³ 50.
Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
2.6.4. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i
powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych
przez producenta.
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze
poniżej 40oC.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz
szczotek ręcznych,
- sprężarek,
- układarek mas chemoutwardzalnych,
- sprzętu do badań, określonego w ST.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność układarek proporcjonalną do wielkości i
czasu wykonania całego zakresu robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane
zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być
oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13].
Masy chemoutwardzalne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nieposiadające karty
charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu.
Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z
dokumentacją projektową.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub miejsca
napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru
niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych
należy w ST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni
(SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), wymagania
wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni znakowanej z pyłu,
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
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5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
[7], ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku
lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości nie większej niż 5 mm i nie mniejszej niż
3 mm, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta
w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej,
więcej niż o 20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne na długich
odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac,
wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju
sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak
najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania,
- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania
odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich
użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości
oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
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Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy
wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla
materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.
6.3.1.2. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji b i barwą oznakowania wyrażoną
współrzędnymi chromatyczności.
Wartość współczynnika b 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,
Wartość współczynnika b powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania
oznakowania, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y,
które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane
w tablicy 1.
Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg
1
2
3
x
0,355
0,305
0,285
Oznakowanie białe
y
0,355
0,305
0,325

Punkt narożny nr

4
0,335
0,375

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

Lp.
1
2
3
4
5

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi
Długość odcinka, km
Częstotliwość pomiarów, co najmniej
Minimalna ilość pomiarów
od 0 do 3
od 0,1 do 0,5 km
3-6
od 3 – do 10
co 1 km
11
od 10 do 20
co 2 km
11
od 20 do 30
co 3 km
11
powyżej 30
co 4 km
> 11

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

Lp.
1

2

3

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów
Właściwość
Jednostka
Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania
- rozpuszczalników organicznych
% (m/m)
- rozpuszczalników aromatycznych
% (m/m)
- benzenu i rozpuszczalników chlorowanych
% (m/m)
Właściwości kulek szklanych
- współczynnik załamania światła
%
- zawartość kulek z defektami
Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy miesiące
składowaniu

Wymagania
≤ 25
≤8
0
≥ 1,5
20
≥6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań
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Lp.
1

Właściwość
Jednostka
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego
(w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy:
- białej,
mcd m-2 lx-1
2
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu,
barwy:
- białej,
mcd m-2 lx-1
3
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego
mcd m-2 lx-1
od 7 miesiąca po wykonaniu barwy białej
4
Współczynnik odblasku RL dla cienkowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 mcd m-2 lx-1
dnia po wykonaniu, barwy białej
5
Współczynnik odblasku RL dla cienkowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu mcd m-2 lx-1
od wykonania, barwy białej
6
Współczynnik luminancji b dla oznakowania nowego
(od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej,
7
Współczynnik luminancji b dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- białej
8
Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym
Qd (alternatywnie do b) dla oznakowania nowego w
ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
mcd m-2 lx-1
9
Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym
Qd (alternatywnie do b) dla oznakowania
eksploatowanego w ciągu całego okresu eksploatacji
po 30 dniu od wykonania, barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
mcd m-2 lx-1
10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego
wskaźnik
SRT
11 Czas schnięcia materiału na nawierzchni
- w dzień
h
- w nocy
h
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
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Wymagania

Klasa

≥ 200

R4

≥ 150

R3

≥ 150

R3

≥ 50

RW3

≥ 35

RW2

≥ 0,40

B3

≥ 0,30

B2

≥ 130

Q3

≥ 100

Q2

≥ 45

S1

≤1
≤2

-

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr
2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym warunkom:
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego
wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowań i liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może
być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
8.2. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu
podlegają cechy oznakowania określone niniejszym ST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu
gwarancyjnego.
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego i punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/C-81400
PN-85/O-79252
PN-EN 1423:2000,
PN-EN 1423:2001/A1:2005
PN-EN 1436:2000,
PN-EN 1436:2000/A1:2005
PN-EN 1463-1:2000
PN-EN 1463-1:2000/A1:2005

PN-EN 1463-2:2000
PN-EN 1871:2003

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego
oznakowania dróg
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego
oznakowania dróg (Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana
A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe
Część 2: Badania terenowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne
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PN-EN 13036-4: 2004(U)

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru
oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne
dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa, w opracowaniu
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
związanych z tymczasową organizacją ruchu na czas remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- opracowaniem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu.
- wykonaniem tymczasowego oznakowania strefy robót, jego utrzymania i demontażu.
Ruch pieszy na istniejącym moście zostanie wstrzymamy, natomiast ruch samochodowy odbywał się będzie
połówką jezdni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Tablice znaków drogowych, słupki do znaków drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujące, zastawy
drogowe, światła błyskowe.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3.
Sprzęt używany do montażu znaków i urządzeń zabezpieczających powinien mieć akceptację Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania oznakowania powinny odbywać się
tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. Oznakowanie
prowadzonych robót i tras objazdowych powinno być wykonywane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu. Światła na zestawach drogowych powinny być zasilane prądem o
napięciu max. 25 V i świecić się od zmierzchu do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości
powietrza. Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej II generacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6.
Kontroli podlegają: zamocowanie i ustawienie słupków wraz z montażem wszystkich elementów znaków i
tablic.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ryczałt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie wyników kontroli wg pkt. 6 należy sporządzić protokół odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania
dały wyniki dodatnie, oznakowanie strefy robót należy uznać za wykonany zgodnie z SST i dokumentacją
techniczną. W przeciwnym wypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z
wymaganiami i zgłosić do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność ryczałtem za wykonane roboty.
W skład ceny ryczałtowej wchodzi:
- opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wbudowanie i rozebranie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- bieżące utrzymywanie oznakowania w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub
uszkodzonych elementów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 1990 r. ( poz. 184 ).
Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ustawienia
stalowych barier ochronnych oraz innych elementów w związku z remontem części przejazdowej mostu przez
rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej na słupkach stalowych,
realizowanych na odcinkach dróg oraz obiektach mostowych. Przyjęto w ramach przeprowadzenia robót
remontowych dl barier przeprowadzenie:
- Wymiana uszkodzonych barier drogowych na moście i dojazdach,
- Mycie pod ciśnieniem wodą z detergentem powierzchni barier mostowych
- Naprawa, uzupełnienie ocynkowanych drzwiczek latarni oświetleniowych i skrzynek rewizyjnych kabli
teletechnicznych pod obiektem,
- Naprawa/uzupełnienie stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur spustowych,
Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i ślepym kosztorysem.
1.4. Określenia podstawowe
Dla celów niniejszej SST przyjmuje się następujące określenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu
jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1).
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca
niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 11.2).
1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1).
1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi
znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem
wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c).
1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem
przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm (zał. 11.2 b).
1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do słupków (zał.
11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za
zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego
prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.
Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń (zał. 11.4).
1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą
a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze
bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania
słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.
1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z
kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą podatność
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego
pojazdu.
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1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania w ramach barier mostowych.
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje mostowych barier ochronnych, na które wydano aprobatę
techniczną i są oznakowane znakiem budowlanym B lub na które wystawiono deklarację zgodności z norm
zharmonizowaną i są oznakowane znakiem CE. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone
są poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do
elementów tych należą:
− stalowe słupki z podstawą do montażu.
− stalowe profilowane taśmy barier,
− śruby, podkładki, przekładki,
− detergenty, urządzenia i szczotki,
− stalowe drzwiczki latarni oświetleniowych i skrzynek rewizyjnych kabli teletechnicznych pod obiektem,
− stalowe ocynkowane obejmy mocowania rur spustowych,
2.3. Elementy do wykonania w ramach barier mostowych
2.3.1. Inne elementy bariery
Stalowe elementy uszkodzonych elementów barier, drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek rewizyjnych
kabli teletechnicznych, obejmy mocowania rur spustowych oraz takie elementy jak słupki, taśmy, podkładki
i śruby podlegające wymianie powinny odpowiadać i być zgodne z ofertą producenta w zakresie wymiarów,
odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementy do mocowania między sobą powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć,
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Dostawa większych wymiarowo elementów może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, podkładki i
drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów.
Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
2.3.2. Zabezpieczenie metalowych elementów przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów barier, drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek
rewizyjnych kabli teletechnicznych, obejmy mocowania rur spustowych ustala producent w taki sposób, aby
zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 10 do 15 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 5
do 10 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna
grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 65 µm.
2.5. Składowanie materiałów
Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w
pojemnikach handlowych producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania barier
Wykonawca przystępujący do wykonania barier, drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek rewizyjnych kabli
teletechnicznych, obejmy mocowania rur spustowych ochronnych stalowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu (np. zestaw kluczy do montażu ręcznego barier),
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów barier stalowych drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek rewizyjnych
kabli teletechnicznych, obejmy mocowania rur spustowych.
Transport elementów barier, drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek rewizyjnych kabli teletechnicznych,
obejmy mocowania rur spustowych może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowane taśmy stalowe
należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w
pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy
załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier należy
przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań
Inżyniera:
− wytyczyć trasę taśm,
− określić wysokość taśm bariery (zał. 11.3),
− określić miejsca odcinków początkowych i końcowych taśm,
− określić miejsca montażu stalowych drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek rewizyjnych kabli
teletechnicznych pod obiektem oraz stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur spustowych

5.4. Montaż elementów bariery, stalowych drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek rewizyjnych
kabli teletechnicznych pod obiektem oraz stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur
spustowych.
Sposób montażu barier, drzwiczek latarni oświetleniowych, skrzynek rewizyjnych kabli teletechnicznych pod
obiektem oraz stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur spustowych zaproponuje Wykonawca i
przedstawi do akceptacji Inżyniera.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.
Montaż taśm bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach
bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających
powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montażu taśm bariery należy łączyć sąsiednie odcinki, nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka
poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie
i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze
sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde połączenie.
Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów oraz właściwych śrub i podkładek.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:
* zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez
właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producenta
Rodzaj
Ocena wyników badań
Lp.
Liczba badań
Opis badań
badania
1
Sprawdzenie 5 do 10 badań z wybranych Powierzchnię zbadać nie uzbrojonym okiem. Wyniki powinny być
powierzchni losowo elementów w każ- Do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć zgodne z wymaganiadej
dostarczanej
partii dostępnych narzędzi (np. liniałów z mi punktu 2 i katalowyrobów liczącej do 1000 czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.)
giem
(informacją)
elementów
producenta barier
2
Sprawdzenie
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
wymiarów
pomiarowymi lub sprawdzianami
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta
barier,
c) prawidłowość montażu listew bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
Pozostałe elementy tj. uzupełnienie ocynkowanych drzwiczek latarni oświetleniowych i skrzynek rewizyjnych
kabli teletechnicznych pod obiektem oraz uzupełnienie stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur
spustowych zgodnie z zaleceniami producenta
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową w stosunku do barier jest 1mb (metr) i obejmuje:
− Wymiana uszkodzonych barier drogowych na moście i dojazdach
− Mycie pod ciśnieniem wodą z detergentem powierzchni barier mostowych
Jednostką obmiarową w stosunku do drzwiczek latarni oświetleniowych i skrzynek rewizyjnych kabli
teletechnicznych pod obiektem jest 1szt i obejmuje::
− Naprawę, uzupełnienie ocynkowanych drzwiczek latarni oświetleniowych i skrzynek rewizyjnych kabli
teletechnicznych pod obiektem
Jednostką obmiarową w stosunku do stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur spustowych jest 1kpl. i
obejmuje:
− Naprawę i uzupełnienie stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur spustowych o średnicy
zgodnej z dokumentacją.
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.
Obmiar nie powinien zawierać innych robót niż wykazanych w dokumentacji projektowej ujętych w
przedmiarze robót i w ślepym kosztorysie z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inżyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń
o dodatkową zapłatę.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb taśmy bariery ochronnej stalowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robót,
* dostarczenie materiałów,
* montaż taśm bariery (z pomocą właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych itp.,
* przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
* uporządkowanie terenu.
Cena wykonania 1szt drzwiczek latarni oświetleniowych i skrzynek rewizyjnych kabli teletechnicznych pod
obiektem obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robót,
* dostarczenie materiałów,
* montaż elementów (z pomocą właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych itp.,
* przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
* uporządkowanie terenu.
Cena wykonania 1kpl. naprawy i uzupełnienia stalowych ocynkowanych obejm mocowania rur spustowych
obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robót,
* dostarczenie materiałów,
* montaż elementów (z pomocą właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych prac itp.,
* przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporządkowanie terenu.

10. PPRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-03264
Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
5.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
6.
PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
7.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8.
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania
9.
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10.
PN-D-96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
11.
PN-H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
12.
PN-H-93010
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
13.
PN-H-93403
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
14.
PN-H-93407
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
15.
PN-H-93419
Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco
16.
PN-H-93460-03
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali węglowej
zwykłej jakości o Rm do
490 MPa
17.
PN-H-93460-07
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej zwykłej jakości o
Rm do 490 MPa
18.
PN-H-93461-15
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Kształtownik na
poręcz drogową, typ B
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PN-H-93461-18

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Ceowniki
półzamknięte prostokątne
PN-H-93461-28
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Pas profilowy na
drogowe bariery ochronne
PN-M-82010
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82101
Śruby ze łbem sześciokątnym
PN-M-82121
Śruby ze łbem kwadratowym
PN-M-82503
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-M-82505
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-73/0658-01
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-87/5028-12
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-69/7122-11
Płyty pilśniowe z drewna
BN-73/9081-02
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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D.08.02.01. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni
chodnikowych z kostki betonowej w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozebraniem
i ponownym ułożeniem chodników z kostki brukowej z uzupełnieniem ubytków z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w obrębie dojazdów do mostu.
1.4. Określenia podstawowe.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00
“Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania.
2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 60 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej
grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości
± 3 mm,
- na szerokości
± 3 mm,
- na grubości
± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to; szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Cechy
Wartość

Lp.
l
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż

5

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek niezamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [l], mm, nie więcej niż

4

4

20

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych.
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż “32,5".
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe
zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania chodnika z kostki brukowej.
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Rozebranie istniejących chodników z płytek betonowych z posegregowanie płytek oraz obrzeży na
nadające się do odzysku i przeznaczone do utylizacji.
5.3. Dostarczenie na plac prowadzonych robót nowej kostki przeznaczonej do uzupełnienia ubytków.
5.3. Koryto pod chodnik.
Wykonane koryta w podłożu powinno być zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie i
po ustawieniu na krawędziach chodnika betonowych obrzeży na ławie betonowej.
5.3. Podsypka.
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca.
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST D-04.02.01 “Warstwy odsączające i
odcinające".
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych.
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości.
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Sprawdzenie podłoża.
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
– głębokości koryta:
– o szerokości do 3 m:
±1 cm,
– o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
– szerokości koryta: ± 5 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
– pomierzenie szerokości spoin,
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
– sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę (1m2 ) wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
– rozebranie istniejących chodników i posegregowanie kostki z rozbiórki,
– wykonanie koryta,
– ew. wykonanie warstwy odsączającej,
– wykonanie podsypki,
– ułożenie pochodzącej z rozbiórki i uzupełnienie nową kostką brukową wraz z zagęszczeniem i
wypełnieniem szczelin,
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-06712
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE CHODNIKOWE.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbudowania obrzeży betonowych
w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze
krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbudowaniem obrzeży
betonowych 30x8cm obramowujących chodnik na dojazdach oraz umocnienia stożków skarpowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.
2.2. Materiały stosowane do umocnienia.
Do wykonania robót wykonawca zapewni następujące materiały:
– obrzeże betonowe 8 x 30 cm z betonu kl. B 30.
– piasek lub pospółkę.
3. SPRZĘT.
Nie występuje.
4. TRANSPORT.
Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Obrzeża betonowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu, uważając aby ich nie uszkodzić w czasie
przewożenia.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.
5.2. Wykonanie robót.
Obrzeża należy wbudować przed wykonaniem chodnika z kostek betonowych.
W tym celu należy od strony ogrodzeń posesji wykonać rowek na taką głębokość aby po wbudowaniu obrzeża
jego górna krawędź była o 1,0 - 1,5 cm wyżej niż powierzchnia chodnika.
Następnie wbudowuje się obrzeża.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości.
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakości.
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
str. 127

Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

SSTWIORB

Badania polegają na sprawdzeniu wbudowania obrzeża betonowego pod względem jakości i zgodności z
projektem i normą. Zakres badań:
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,
– sprawdzenie za pomocą łaty równości górnej powierzchni obrzeża po wbudowaniu,
– sprawdzenie prostoliniowości wbudowania obrzeży.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 mb wykonanego i odebranego obrzeża betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych prze wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami.
9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1 mb wykonanego i odebranego obrzeża betonowego.
Cena jednostkowa obejmuje:
– zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania i umocnienia,
– wbudowanie obrzeża,
– kontrolę jakości robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
BN-66/677401. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.
BN-87/6774-04. Kruszywa naturalne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
PN-88/B-30005. Cement hutniczy.
BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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M.13.02.02. BETON KLASY B25
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyprodukowania i odbioru betonu klasy B25 oraz robót
betonowych z tego betonu związanych z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wyprodukowaniu i wbudowaniu betonu klasy
B25 i obejmują swoim zakresem wykonanie:
– podłoża pod ścieki skarpowe,
– uzupełnienie ubytków betonu umocnienia stożków,
– spoinowanie prefabrykatów.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne", pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogółne", pkt. 2.
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowiązują, niezależnie od polskich norm,
"Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" wydane przez Generalną
Dyrekcję Dróg Publicznych w 1990 roku. W dalszej części niniejszej SST wymagania te zwane są skrótowo
"Wymaganiami GDDP".
2.2. Składniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement.
Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B25 należy stosować cement portlandzki marki 32.5.
Wymagania dotyczące właściwości cementu, magazynowania, okresu składowania według wytycznych
Producenta i PN-88/B-30000.
2.2.2. Kruszywo.
Do wytwarzania mieszanek betonowych klasy B25 należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające
wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
2.2.3. Woda zarobowa do betonu.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Domieszki i dodatki do betonu według zaleceń Producenta.
2.3. Skład mieszanki betonowej.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz zgodnie
z "Wymaganiami GDDP".
3. SPRZĘT.
Ogólne warunki stosowania sprzętu według wytycznych Producenta betonów.
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4. TRANSPORT.
Ogólne warunki transportu według wytycznych Producenta betonów.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Roboty betonowe.
Beton klasy B25 wykorzystany będzie jako podłoże pod ścieki skarpowe, uzupełnienie ubytków betonu
umocnienia stożków oraz spoinowanie elementów betonowych i żelbetowych prefabrykowanych.
Można go dowieźć na budowę samochodem samowyładowczym o konsystencji wilgotnej. Do zagęszczenia
go można użyć płyt wibracyjnych lub ręcznych ubijaków.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Należy wykonać tylko badania wytrzymałości na ściskanie.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót według SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
9. PŁATNOŚĆ.
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Płatność za 1 m3 należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie,
transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy,
usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-S-10040:1999
PN-S-10042
PN-B-01800
PN-B-01805
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10025-1:2005 (U)
PN-EN 10025-2:2005 (U)
PN-M-48090:1996
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-97005/01
PN-D-97005/19
PN-B-06242
PN-B-06243
PN-B-06244
PN-EN 934-2:1999
PN-88/B-06250
PN-EN 206-1:2003
PN-63/B-06251

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacje i określenie środowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Ogólne zasady ochrony.
Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki
techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Sklejka. Podział, terminologia oraz pomiar wad.
Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.
Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania
oddziaływania na beton.
Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania i
badania oddziaływania na beton.
Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania
oddziaływania na beton.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
Beton zwykły.
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek
Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe
Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania
stopnia zagęszczalności
PN-EN 12390-1:2001
Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do
badania i form
PN-EN 12390-1:2001/AC:2004
PN-EN 12390-2:2001
Badania betonu.. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych.
PN-EN 12390-3:2002
Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
PN-EN 12390-7:2001
Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu
PN-EN 12390-7:2001/AC:2004
PN-EN 12504-1:2001
Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 12504-2:2002
Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby
odbicia
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
PN-EN 196-1:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:1996
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-21:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
PN-EN 196-21/Ak:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania CO2
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
PN-EN 197-2:2002
Cement. Ocena zgodności
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714/01
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-91/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-78/B-06714/16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-EN 933-4:2001
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren. Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-8:2001
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego
PN-77/B-06714/17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-EN 1097-5:2002
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-77/B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-EN 1097-6:2002
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-EN 1367-1:2001
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Oznaczanie mrozoodporności.
PN-78/B-06714/20
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji
PN-EN 1367-2:2001
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
PN-78/B-06714/26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
PN-EN 1744-1:2000
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
PN-88/B-06714/48
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci grudek gliny.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
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PN-B-11112:1996/A1:2001

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych
(Zmiana Az1).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
UWAGA:
Normy wpisane kursywą są normami wycofanymi lub zastąpionymi przez PKN. Ze względu
na brak kompleksowego podejścia do norm dotyczących badania betonu i jego składników oraz możliwości
narzędziowych laboratoriów wg nowych norm z serii PN-EN w niniejszej ST przedstawiono metody badania wg
starych norm PN (wycofanych lub zastąpionych). Inspektor Nadzoru może zażądać posługiwania się nowymi
normami serii PN-EN. Wymagać to może w niektórych przypadkach innej metodologii badań.
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M.14.02.03. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH POWŁOKAMI
MALARSKIMI
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oczyszczenia i antykorozyjnego
zabezpieczenia powierzchni stalowej w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 ST mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi konstrukcji
stalowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok i obejmują:
- powierzchnie stalowe elementów konstrukcyjnych (wieszaki, prowadnice pomostów roboczych, osłony
głowic sprężających, słupy latarń oświetleniowych, rury spustowe wraz z obejmami),
- profile dylatacyjne,
- elementy stalowe łożysk,
- istniejące balustrady szczeblinkowe,
- lokalnie styk dźwigarów i innych elementów stalowych na połączeniu z żelbetową płytą pomostu,
- ryflowane blachy osłonowe dylatacji w strefie chodników
W ramach robót przewidziano osłonięcie konstrukcji tak, aby zanieczyszczenia z usuwania powłok oraz
wykonywania pozostałych prac nie przedostały się do wody, gleby i powietrza oraz nie powodowały uszkodzeń
powłok nie podlegających odnowieniu. Przygotowanie powierzchni oraz aplikacja farb i uszczelniaczy zgodnie z
danymi zawartymi w tablicy 1.
Tablica 1
Nr
systemu

Przygotowanie
powierzchni

System malarski

Grubości [µm]

Szczeliny beton-stal
1

Powłoka epoksydowa
gruntująca
powierzchnie stalowe
Powłoka siloksanowa
gruntująca
powierzchnie
betonowe

Oczyszczenie
powierzchni
betonowej z luźno związanej
warstwy
i
wyrównanie;
oczyszczenie powierzchni stalowej
do Sa 2

Masa uszczelniająca
poliuretanowa
utwardzana wilgocią,
elastyczna

2x100

120

Do wypełnienia szczeliny

Fragmenty skorodowane dylatacji

2

Powłoka epoksydowa
penetrująca,
grubopowłokowa do
malowania
pędzlem
bez
zostawiania
sznarów
Powłoka
poliuretanowa
polisiloksanowa

Powierzchnia
oczyszczona
możliwie najlepiej w zależności od
możliwości
związanych
z
dostępem metodą hydrościerną lub
mechaniczną (wzorzec St 2);

2x100

60

lub

Fragmenty skorodowane balustrad, łożysk, blachy osłonowe dylatacji, osłony głowic
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sprężających, obejmy i rury spustowe,
3

Powłoka epoksydowa
penetrująca,
grubopowłokowa do
malowania
pędzlem
bez
zostawiania
sznarów

Sa 2,5;

Powłoka
poliuretanowa

2x120

80

Tor wózka rewizyjnego
4

Powłoka
poliuretanowa

Sa 2,5;

160

Przygotowanie powierzchni i farby mają być zgodne z projektem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - starzenie powłoki malarskiej w określonych warunkach
temperatury i wilgotności powietrza przez czas niezbędny do podjęcia następnych czynności
1.4.2. Czas życia wyrobu - czas, w którym wyrób lakierowy wieloskładnikowy po zmieszaniu składników
nadaje się do nanoszenia na podłoże.
1.4.3. Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą , która spełnia przede wszystkim
funkcję ochronną.
1.4.4. Powłoka wyprawkowa - dodatkowa powłoka nakładana na powierzchnie na których trudno jest uzyskać
grubość wyspecyfikowaną przy jednokrotnym malowaniu (np. krawędzie)
1.4.5. Powierzchnie referencyjne – powierzchnie wybrane na konstrukcji zawierające jej wszystkie
charakterystyczne elementy, na których wykonuje się zabezpieczenia w obecności przedstawiciela Inwestora,
Wykonawcy i Producenta materiałów, które służą jako punkty odniesienia w przypadku reklamacji.
1.4.6. Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy
otworu wypływowego 4mm.
1.4.7. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby nałożone na powłokę międzywarstwową w celu
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
1.4.8. Podkład gruntujący – warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia,
odznaczające się dużą przyczepnością do podłoża stalowego.
1.4.9. Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek
napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. W Polsce najczęściej występuje latem i
jesienią.
1.4.10. Rozcieńczalnik – lotna ciecz która może być dodawana do farby w celu zmniejszenia lepkości do
wartości przewidzianej dla danego wyrobu.
1.4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne – wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające odporność obiektu
lub jego elementu na działanie korozji.
1.4.12. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz podanymi w ST
D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt 2.
2.1. Rodzaje materiałów i wymagania
Dobór systemów malarskich.
Most znajduje się w strefie o narażeniach korozyjnych C4/C5-M wg PN-EN ISO 12944-1. Zakłada się,
że trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego przy właściwych pracach utrzymaniowych powinna być
powyżej 15 lat zgodnie z PN-EN ISO 12944.
Dobór systemów malarskich oparto na następujących założeniach:
−

systemy antykorozyjne o przewidzianych grubościach powłok mają zapewnić trwałość zabezpieczenia
na ponad 15 lat,
− system spełnia wymagania zawarte w ZUAT IBDiM do udzielania AT na zabezpieczenia antykorozyjne
stalowych konstrukcji mostowych,
− system ma zapewnić ochronę barierową konstrukcji (również w miejscach trudnych),
− zastosowane farby na powierzchnie stalowe powinny mieć zawartość części stałych powyżej 80%
objętościowych ze względów ekologicznych i aplikacyjnych,
− farby epoksydowe wchodzące w skład systemu 1, 2 muszą być kompatybilne z istniejącymi
pozostałymi nie oczyszczonymi farbami z uwagi na zachodzenie międzywarstw
− farba gruntująca w systemach 1, 2, jest farbą epoksydową tolerującą nakładanie na podłoże
przygotowane obróbką z użyciem wody z utworzeniem rdzy nalotowej o stopniu M,
− farba gruntująca powierzchnie stalowe w systemie 3 jest farbą epoksydową tolerującą gorzej
przygotowane podłoże stalowe i stalowe ocynkowane, dobrze penetrującą, elastyczną, którą można
nanosić pędzlem bez tworzenia sznarów i która przy jednokrotnym nanoszeniu pędzlem daje suchą
powłokę o grubości min. 80µm,
− masa uszczelniająca w systemie 1 jest masą poliuretanową utwardzana wilgocią, elastyczną, mającą
dobra adhezję do powierzchni stalowych i betonowych,
systemy składają się z powłok o grubościach podanych w tablicy 1 i są wybrane z możliwych do zastosowania
typów systemów podanych w tablicy 1 i spełniających wymagania tego projektu

2.2. Składowanie materiałów
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych
zgodne z normą PN-C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 ÷
+25°C. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg określonych przez Producenta okresach podanych w
gwarancji i warunkach przechowywania.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót i
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji
Sprzęt do czyszczenia powierzchni jest sprzętem do czyszczenia ścierniwem w osłonie wodnej lub wodą ze
ścierniwem lub do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho lub do czyszczenia przy pomocy urządzeń ręcznych
lub mechanicznych (w zależności od fragmentu konstrukcji podanych w tablicy 1) i pozwala osiągnąć założone
w projekcie parametry przygotowania powierzchni.
Sprzęt do czyszczenia na mokro wykonany jest w wersji przeciwwybuchowej.
3.2. Sprzęt do przygotowania materiałów antykorozyjnych
Mieszadło elektryczne do wersji przeciwwybuchowej
3.3. Sprzęt do nanoszenia powłok
Sprzęt do nakładania zgodny z wymaganiami dla materiałów podanymi w Karcie Technicznej produktu i zgodny
z technologią nakładania podaną w projekcie w wersji przeciwwybuchowej.
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3.4 Sprzęt do badań
Sprzęt do bieżącej kontroli jakości materiałów i wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wykonawca musi
uzgodnić z Inżynierem. Inżynier może polecić Wykonawcy wykonanie próbnego użycia sprzętu i badań
jakościowych wykonanych próbek.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.1. Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi.
5.1. Przygotowanie powierzchni
- Wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P1 wg PN EN
8501-3;
- Dla skorodowanych powierzchni konstrukcji stalowej z wyjątkiem trudnodostępnych powierzchni profili
dylatacyjnych oczyszczenie konstrukcji do stopnia czystości SB 2,5 M (wg wzorców firmy International
„Slurryblasting Stadards”.) lub Sa 2 wg PN EN ISO 8501-1;
- Dla szczelin trudnodostępnych – oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną na mokro lub sucho do możliwie
najlepszego stopnia w zależności od rozwartości i głębokości szczeliny;
- Uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „fine” wg. PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G);
- Sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń jonowych i zatłuszczenia czy odpowiadają wymaganiom projektu punkt
4.4 i 4.5 i ewentualne umycie miejsc nie spełniających wymagań;
- Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy użyciu
najlepiej odkurzaczy przemysłowych i uzyskać wymagany stopień nie wyższy niż 3 wg PN-EN ISO 85023:1992.
5.2. Nanoszenie powłok malarskich
Wykonawca robót opracuje projekt technologiczny wykonania prac antykorozyjnych uwzględniający wszystkie
etapy robót w nawiązaniu do przyjętych zestawów malarskich posiadających aprobatę IBDiM lub inne
dokumenty dopuszczające do obrotu gospodarczego. Projekt podlega akceptacji Inżyniera.
5.3 Warunki wykonywania prac malarskich
W celu właściwego przygotowania fragmentów skorodowanych powierzchni stalowych do oczyszczenia oraz
zabezpieczenia pozostałych dobrych powłok malarskich, należy zastosować specjalne osłony (kurtyn). Projekt
technologiczny powyższych prac uwzględniający przedmiotowe osłony, ewentualnie odpowiednie wygrodzenia
i zabezpieczenia przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inżynierem. W przypadku powstania uszkodzenia
powłok w obrębie wykonywanych prac Wykonawca na swój koszt dokona odtworzenia uszkodzonych
zabezpieczeń antykorozyjnych.
Wszystkie materiały należy nakładać zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych produktów.
W przypadku braku potrzebnych danych należy wystąpić z pisemnym zapytaniem do Producenta.
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy - temperatura
powietrza powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Nie wolno
nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych powyżej +40°C, oraz przy
silnym wietrze (4° Beauforta). Należy przestrzegać warunku , by świeża powłoka malarska nie była narażona w
czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia i przemalowywania
poszczególnych powłok.
Jeżeli prace wykonywane są pomiędzy 15 września i 15 maja należy prowadzić je w klimatyzowanych
warunkach, w szczelnej obudowie.
5.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty i świadectwa kontroli jakości dla każdej
szarży. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w
zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Materiał
malarski należy dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał
należy zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w
lnianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drożnymi nie zużytymi dyszami.
Pistolety i pędzle należy czyścić bezpośrednio po pracy.
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Opakowania z farbami muszą mieć opis w języku polskim.
5.5. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Należy przestrzegać wszelkich obowiązujących aktualnie przepisów, a w szczególności postępować zgodnie z
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym (Dz. U.z 2004 r. Nr 16, poz. 156).
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia
pracowników, należy więc przestrzegać również poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac:
- jeśli stosowane jest obudowanie konstrukcji, to należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza tak aby nie
została przekroczona dolna granica wybuchowości stosowanych substancji,
- czyszczenie strumieniowo-ścierne oraz nakładanie powłok pracownik powinien wykonywać w pyłoszczelnym
skafandrze z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza,
- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich należy
przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć
w przypadku zabrudzenia materiałem antykorozyjnym tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego
odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym
- za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochronę środowiska
odpowiada Wykonawca prac na obiekcie. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas nakładania materiałów należy ściśle
przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych na opakowaniach. W bezpośredniej bliskości materiału
antykorozyjnego nie wolno używać otwartego ognia ani spawać. Materiały antykorozyjne są środkami
powodującymi skażenie i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu ani cieków wodnych.

6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-0.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6
6.1 Dokumentacja robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót antykorozyjnych, w którym odnotowuje
codziennie w okresie nanoszenia powłok:
- datę i godzinę czynności,
- lokalizację obszaru wykonywania prac antykorozyjnych i rodzaj materiału nanoszonej warstwy,
- temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z odniesieniem do punktu
rosy i w czasie schnięcia powłok,
- wyniki oceny wykonania prac hawerskich wg PN EN ISO 8501-3
- wyniki oceny stopnia czystości podłoża wg wzorców firmy International „Slurryblasting Stadards” lub PN ISO
8501-1
- wyniki oceny profilu chropowatości wg PN-EN ISO 8503-2,
- wyniki oceny zapylenia wg.PN-EN ISO 8502-3
- wyniki oceny zatłuszczeń wg.metody kropli wody
- wyniki oceny czystości jonowej wg PN-EN ISO 8502-5 i ISO 8502-9
- grubość powłok wg PN-EN ISO 2808
- przyczepność powłok wg. PN ISO 16276-2
- czas pomiędzy nanoszeniem kolejnych powłok
- podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary.
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu każdej szarży, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni stali do malowania farbą gruntującą
Sprawdzenie przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wizualnie nieuzbrojonym okiem przy świetle
dziennym lub sztucznym rozproszonym. Ocenia się:
- wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P1 wg PN ISO
8501-3
- odtłuszczeniu powierzchni stwierdzające brak zatłuszczeń wg metody kropli wody,
- oczyszczenie do wymaganego dla danego miejsca konstrukcji stopnia czystości wg. wzorców firmy
International „Slurryblasting Stadards”) lub normy PN ISO 8501-1 i wzorców podanych w Załączniku 1
- uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „fine” (zgodnie z wymaganiami dla odpowiednich powierzchni)
wg. PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G)
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- odpylenie ” (zgodnie z wymaganiami dla odpowiednich powierzchni) wg PN-EN ISO 8502-3:1992.
- obecność zanieczyszczeń jonowych – metodą konduktometryczną wg PN EN ISO 8502-9 po zdjęciu ich z
powierzchni metodą tamponową wg PN-EN ISO 8502-5; wymagany poziom poniżej 15mS/m (warunki
badania zgodne z projektem punkt 4.5)
Ocenę przeprowadza się przed malowaniem.
6.4 Sprawdzenie przygotowania powierzchni powłok malarskich do nakładania następnej powłoki
Sprawdzenie przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wizualnie nieuzbrojonym okiem przy świetle
dziennym lub sztucznym rozproszonym. Ocenia się:
- odtłuszczeniu powierzchni stwierdzające brak zatłuszczeń wg metody kropli wody,
- odpylenie do stopnia nie wyższego niż 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.
- zabrudzenia, które muszą zostać usunięte,
Jeśli został przekroczony okres do przemalowania podany w Karcie Technicznej lub okres 1 miesiąca dla
farb, które w Karcie Technicznej mają dłuższy okres przemalowania, to powierzchnia przed aplikacją następnej
warstwy musi zostać omiecona ścierniwem.
6.5 Kontrola nakładania powłok malarskich
Kontrola nakładania powłok malarskich i mas uszczelniających winna przebiegać pod kątem poprawności
użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków
pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków schnięcia i
aklimatyzacji powłok.
Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg
PN-EN ISO 2808 metoda 7. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powłok malarskich.
Kontrola obejmuje:
- sprawdzenie temperatury konstrukcji, powietrza, wilgotności względnej, siły wiatru
- sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki poprzedniej
- sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie, skredowanie, suchy natrysk)
- zgodność odstępu czasu malowania od nałożenia poprzednich powłok
- zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami
- wygląd wymalowań (brak wad niedopuszczalnych dla każdej powłoki, ocena klasy staranności dla powłoki
nawierzchniowej - zgodnie z Zaleceniami GDDKiA)
- grubość powłoki na mokro
- sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją Stosowania farby
6.6 Sprawdzenie prawidłowości naniesienia powłok i mas uszczelniających
• Nie powinny występować wady niedopuszczalne powłok na żadnej powłoce.
• Staranność wykonania powłoki nawierzchniowej powinna być taka, aby 70% mieściło się w klasie III, a
30% w klasie II
• Grubość powłoki należy mierzyć zgodnie z normą PN-EN ISO 2808 metoda 10 i interpretować według
normy PN-EN ISO 12944-7 (obszary, gdzie grubość jest niższa niż 0,9 wartości specyfikowanej nie są
akceptowane; pomiary grubości o wartościach 0,9 do 1,0 wartości specyfikowanej są akceptowane jeśli
średnia arytmetyczna ze wszystkich pomiarów na wybranym obszarze jest nie niższa niż wartość
specyfikowana) Ze względu na charakter farb i możliwość powstawania naprężeń w powłokach nie należy
przy aplikacji przekraczać dwukrotnej grubości wyspecyfikowanej dla każdej powłoki.
• Przyczepność powłoki do podłoża i międzywarstwowa oraz ich kohezja zmierzona zgodnie z normą PN
ISO 16276-2 powinna być nie gorsza niż zgodna ze stopniem 1. Przyczepność powłok należy zmierzyć na
powierzchniach wymalowanych próbnie, w razie wątpliwości i na każde życzenie Inżyniera.
Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach.
Liczba miejsc pomiarowych ma być zgodna z „Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych
zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych – nowelizacja 2006 rok” Załącznik do
Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku
7. Powierzchnie referencyjne.
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inżyniera, powinien zapewnić obecność swojego
inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych – nowelizacja 206 rok”
wydanych w marcu 2006 roku przez GDDKiA. Miejsce odcinków próbnych wyznacza Inżynier. Odcinki
referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie.
8. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
8.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkową obmiarową jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) powłoki antykorozyjnej odpowiedniego dla powierzchni stalowych elementów
konstrukcyjnych (wieszaki, prowadnice pomostów roboczych, osłony głowic sprężających, słupy latarń
oświetleniowych, rury spustowe wraz z obejmami)
- 1 m wypełnienia szczeliny
masą uszczelniająca epoksydowo-polisulfidowa elastyczną, balustrad
szczeblinkowych, styk dźwigarów i innych elementów stalowych na połączeniu z żelbetową płytą pomostu
- 1 szt. oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego łożyska, profile dylatacyjne, ryflowane blachy
osłonowe dylatacji w strefie chodników,
- 1 kpl oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego profili dylatacyjnych,
9. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Roboty objęte niniejszą ST podlegają częściowo odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który
jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia przy odbiorze Robót zgodnej z oferowaną gwarancji producenta farb.
10. Podstawa płatności
10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje:
- osłonę konstrukcji do wykonywania robót zabezpieczające otoczenie przed szkodliwym oddziaływaniem
robót na środowisko oraz uszkodzeniem powłok antykorozyjnych elementów nie podlegających
odtworzeniu
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
- czyszczenie konstrukcji,
- wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji,
- wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie,
- wykonanie prac zabezpieczających rusztowań,
- przeprowadzenie badań przewidzianych w Specyfikacji,
- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi
operacjami (warstwami),
- zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych oraz
zanieczyszczeń,
- demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy,
- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania
dostarczonych z Wytwórni elementów konstrukcji,
- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonanie próbnych powłok malarskich,
- uporządkowanie miejsca Robót.
11. Przepisy związane
11.1. Normy
1 Wzorce firmy International „Slurryblasting Stadards”
2 PN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok.
3 PN EN ISO 8503-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1.
Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce
strumieniowo-ściernej.
4 PN ISO 8501-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3. Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych
obszarów z wadami powierzchniowymi
5 PN EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2.
Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania
z użyciem wzorca.
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6 PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok.
7 PN-EN ISO 8502-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 3. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną).
8 PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 4. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.
9 PN-C-04539Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań.
10 PN-C-81400Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
11 PN EN ISO 8502-9 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9. Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie
12 PN-EN ISO 8502-5 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb I podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 5. Pomiar chlorków na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania – metoda rurek wskaźnikowych
13 PN ISO 16276-2 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.
Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałość na odrywanie) powłoki. Część 2. Badanie metodą
siatki nacięć i nacięcia w kształcie X.
14 PN ISO 7784-1 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ścieranie. Metoda obracającego się krążka
okrytego papierem ściernym.
11.2. Inne dokumenty
„Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych
obiektów mostowych – nowelizacja 2006 rok” Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg
Publicznych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku
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M.15.01.01. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA ZIMNO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej wykonywanej na zimno w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 zaizolowania odsłoniętych powierzchni betonowych, stale
stykających się z gruntem:
− izolacja fragmentów przyczółków i ścianek zaplecznych stale stykających się z gruntem,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów betonowych według zasad
niniejszych ST są następujące materiały izolacyjne:
- materiał izolacyjny epoksydowo-bitumiczny,
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z PN lub z ważnymi "Aprobatami
technicznymi IBDiM" bądź posiadać ważny znak CE.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały.
3. SPRZĘT
Roboty wykonane będą ręcznie.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu.
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od
plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby
beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być
wyższa od 5oC i niższa od 35oC.
Jeżeli nie jest możliwe spełnienie ww. warunków dopuszcza się zastosowanie specjalnych materiałów (zgodnie z
wymaganiami określonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Zagruntowanie podłoża
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Powierzchnie betonowe należy przed gruntowaniem odpowiednio przygotować, po usunięciu nacieków mleczka
cementowego powierzchna betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Ubytki betonu należy wypełnić
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę techniczną.
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi lub innymi zalecanymi przez
producentów materiałów hydroizolacyjnych. W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni
należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadających np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
Podłoże betonowe powinno mieć wytrzymałość:
a) na ściskanie, określoną zgodnie z Polską Normą nie mniejszą niż:
−
wytrzymałość gwarantowaną wynikającą z przyjętej klasy betonu – w konstrukcjach nowych
b) na odrywanie:
−
nie mniejszą niż 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych
−
nie mniejszą niż 1,0 MPa – w konstrukcjach istniejących.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:
−
należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
−
powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając
tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie
pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2 (do 0,45 l/m2),
−
środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących
(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów
aromatycznych),
−
przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to
sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (niezatłuszczoną lub
zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest
już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności
od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków
wynosi on 15 do 120 minut,
−
w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych.
5.2.3. Wykonanie izolacji
Izolacje asfaltowe na zimno należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg
PN-B-24620:1998, emulsją asfaltową wg PN-B-24002:1997 lub środkiem do gruntowania na bazie syntetyków,
po wyschnięciu powłoki gruntowej. Występowania złuszczeń, spękanych pęcherzy i itp. wad jest
niedopuszczalne.
Powierzchnię należy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podłożu. Zużycie materiału
około 1,0 l/m2 dla jednej warstwy. Łączna grubość warstw izolacyjnych nie może być mniejsza niż 2 mm.
Należy dbać, aby lepik asfaltowy miał odpowiednią lepkość przez cały czas smarowania zgodnie z instrukcją
Producenta lub PN-B-24620:1998.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"
6.1. Kontrola jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawują:
−
Inspektor Nadzoru,
−
Wykonawca,.
−
służby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.
6.2. Zakres kontroli jakości
Zakres kontroli jakości sprawdzamy za pomocą badań laboratoryjnych.
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
b) jakość materiałów do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg wymagań
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie Technicznej,
c) jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i mas
bitumicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1m2 wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elementów betonowych
stykających się z gruntem.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem izolacji:
−
przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji,
−
zagruntowanie podłoża,
−
wykonanie warstwy izolacji,
−
warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokół izolowanych powierzchni.
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Czynność odbioru winna być
wykonana i udokumentowana odpowiednim protokółem zgodnie z przyjętymi w ST D-M.00.00.00. zasadami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania 1m2 wykonanej izolacji obejmuje:
−
prace przygotowawcze,
−
transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
−
przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,
−
zagruntowanie powierzchni,
−
ułożeniem zbrojenia z siatki tworzywowej (gdzie przewidziano)
−
dwukrotne posmarowanie powierzchni materiałem do izolacji na zimno,
−
uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów poza pas drogowy,
−
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10260
Izolacje bitumiczne. wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998
Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997
Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M.15.02.01. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA GORĄCO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z
materiałów hydroizolacyjno-termozgrzewalnych dla remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 prowadzenia robót izolacyjnych na obiektach mostowych i
obejmują:
− ułożenie izolacji papy termozgrzewalnej płyty pomostu, ścianki zapleczne od strony nasypu z
materiałów hydroizolacyjno - termozgrzewalnych z oczyszczeniem, przygotowaniem i zagruntowaniem
podłoża.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Należy stosować firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do hydroizolacji obiektów
inżynierskich składające się z materiału do gruntowania, papy termozgrzewalnej oraz - jeżeli wchodzi w skład
systemu - odpowiedniej warstwy nawierzchni spełniającej rolę warstwy doszczelniającej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wyboru minimum 3 systemy hydroizolacji spełniające
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są:
2.1. Papa zgrzewalna
Wybór konkretnej izolacji lub całego systemu hydroizolacyjnego dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru
spośród przedstawionych przez Wykonawcę materiałów, (spełniających wymagania określone w Dokumentacji
Projektowej). Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę techniczną. Dostarczone materiały muszą być
zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów. Dopuszcza się
stosowanie materiałów nieposiadających ww. dokumentów po wyrażeniu zgody Inspektora Nadzoru i pod
ścisłym nadzorem IBDiM.
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.
Podstawowe wymagania dotyczące papy zgrzewalnej:
Należy stosować polimeroasfaltową papę termozgrzewalną z osnową z włókniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczoną polimeroasfaltem. Obie strony przed sklejeniem powinny być
zabezpieczone posypką mineralną o odpowiedniej granulacji lub folią.
Poniżej podano wymagania wg Zeszytu Nr 68 – IBDiM Warszawa 2005 r.

Lp.

1

Właściwości
Wygląd zewnętrzny

Tablica 1
Wymagana wartość wobec
polimeroasfaltowych pap
JednoMetoda badań według
przeznaczonych na izolacje
stka
Jednowarstwowe Dwuwarstwowe
Spełnia 1)
PN-B-04615:1990
p.
2.4
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3
4
5
6

7

8
9

10

11

12

Długość arkusza

cm

L ± 1,0% L 2)

Szerokość arkusza

cm

S ± 2,0% S 3)

Grubość arkusza
Grubość warstwy izolacyjnej pod
osnową
Giętkość –5°C/∅ 30 mm
Przesiąkliwość 4)
- wg PN
- wg IBDIM
Nasiąkliwość
Siła zrywająca przy rozciąganiu 5)
- wzdłuż arkusza
- w poprzek arkusza
Wydłużenie przy zerwaniu 5)
- wzdłuż arkusza
- w poprzek arkusza
Siła zrywająca przy rozdzieraniu 5)
- wzdłuż arkusza
- w poprzek arkusza wg PN
Przyczepność do podłoża 5), 6)
- metoda „pull-off”

mm
mm

≥ 3,0

≥ 5,0 7)
≥ 2,0

≥ 1,2

-

Spełnia

MPa
MPa

≥ 0,5
≥ 0,5

%

≤ 0,5

N
N

≥ 800
≥ 800

≥ 400
≥ 400
≥ 30
≥ 30

%
%
N
N
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≥ 150
≥ 150

≥ 50
≥ 50
≥ 0,4

MPa

PN-B-04615:1990
p.
2.4
PN-B-04615:1990
p.
2.4
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-02
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-03
PN-B-04615:1990
p.
2.8
PN-B-04615:1990
p.
2.9.3
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-04
PN-B-04615:1990
p.
2.10
PN-B-04615:1990
2.13

p.

PN-B-04615:1990
2.14

p.

Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-05
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-06
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-22

- metoda „ścinania”
N
≥ 500
Odporność
na
działanie
Spełnia
temperatury,
13 podwyższonej
PN-B-04615:1990 p. 2,
100 °C, 2 h,
3
1) Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Polimeroasfaltowa
papa powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe
przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy
2) L – długość arkusza papy wg Producenta
3) S - szerokość arkusza papy wg Producenta
4) Oznaczenie przesiąkliwości należy wykonywać według jednej z metod. Wyniki obu metod są równoważne
5) Oznaczenie należy wykonywać w temperaturze (20±2) °C
6) Oznaczenie przyczepności do podłoża należy wykonywać jedną z metod.
7) Wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Wymagania wg Zaleceń IBDiM z 2000 r. oraz z 2005
Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi być odporna na temperaturę układanej warstwy wiążącej z asfaltu
twardolanego (190÷200°C)
2.3. Materiały do gruntowania betonu
Do gruntowania powierzchni betonu należy stosować materiały zalecone przez Producenta materiału
termozgrzewalnego. Materiały stosowane do przygotowania powierzchni, gruntowania i zaizolowania stanowią
zestaw zapewniający trwałość i szczelność wykonywanej izolacji.
Stosowane materiały do gruntowania - żywica epoksydowa wchodząca w skład zestawu hydroizolacyjnego,
2.4. Materiały do naprawy powierzchni betonu
Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a użycie ich
powinno być zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentów. Do miejscowych
napraw należy zastosować zaprawy żywiczne .Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty
techniczne. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest)
potwierdzające cechy materiałów.
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2.5. Warunki składowania
a) materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
b) materiał nie powinien być składowany w temperaturze przekraczającej 25ºC.
c) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej - powinny być ustawione pionowo.
d) szczegółowe wymagania dotyczące składowania stosowanych materiałów podają Instrukcje
Producentów.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:
3.1. Palnik propan-butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z urządzeniem służącym do odwijania materiału
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.
3.2. Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.
3.3. Sprzęt pomocniczy:
−
wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem ogumionym
wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg,
−
noże do cięcia papy,
−
w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza.
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony we właściwej ilości i być sprawny.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Podczas transportu należy przestrzegać zaleceń producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
Izolację należy ułożyć na płycie ustroju nośnego, oraz pod posadzką przejścia podziemnego
5.2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od
plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby
beton był co najmniej 28 dniowy.
Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5ºC i niższa od 35ºC.
Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85%. W przypadku konieczności wykonywania
izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji
tylko na osłoniętej powierzchni.
5.2.2. Przygotowanie podłoża pod izolację
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia
izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inspektora Nadzoru na pisemny wniosek w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki:
−
podłoże powinno być równe tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości 4 m
przyłożoną na stałym spadku nie powinna być większa niż 10 mm przy spadku powyżej 1.5%
lub 5 mm przy spadku mniejszym niż 1.5%,
−
podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 3 mm i wgłębień głębszych niż 2
mm przy czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi,
−
wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub
złagodzone skosem 3×3 cm o pochyleniu 45º. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawą
cementową 1:3,
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−

mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej
groszkowanie lub hydropiaskowanie,
−
wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastriko tak aby nie odsłonić
wkładek zbrojenia,
−
podłoże powinno być suche.
Podłoże betonowe powinno mieć wytrzymałość:
a) na ściskanie, określoną zgodnie z Polską Normą nie mniejszą niż:
−
wytrzymałość gwarantowaną wynikającą z przyjętej klasy betonu – w konstrukcjach nowych
b) na odrywanie:
−
nie mniejszą niż 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie
opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:
−
ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B30
lub specjalnymi zaprawami żywicznymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę techniczną.
Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych.
−
lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić żywiczną
zaprawą,
−
powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką
5.2.3. Oczyszczenie podłoża
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i
zatłuszczeń:
−
luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez
przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny,
−
zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
5.2.4. Zagruntowanie podłoża
Podłoże betonowe należy gruntować żywicami epoksydowymi lub firmowymi roztworami asfaltowymi
zalecanymi przez Producentów materiałów hydroizolacyjnych (Primer).
Środki do gruntowania podłoża mogą stanowić element zestawu do izolacji konstrukcji mostowych i Producent
nie dopuszcza wówczas stosowania innych środków. Wykonawca winien przed zastosowaniem konkretnego
środka do gruntowania podłoża betonowego uzyskać akceptację Producenta izolacji lub jego przedstawiciela.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:
−
należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
−
beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dni, zaleca się aby był to beton 28
dniowy,
−
powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, używając taką ilość
środka gruntującego, jaka jest podana w instrukcji Producenta,
−
sposób gruntowania, powierzchnię którą można zagruntować jednorazowo oraz czas jej przydatności
do położenia materiału termozgrzewalnego - zgodnie z zaleceniami Producenta izolacji. Nie należy
gruntować zbyt dużej powierzchni "na zapas" z uwagi na możliwość obniżenia przyczepności izolacji
do podłoża oraz konieczność oczyszczenia zagruntowanego podłoża z pyłu, śmieci i innych
zanieczyszczeń.
−
środek gruntujący należy nanosić w sposób określony w Instrukcji stosowania.
−
przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.
Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania materiałami bitumicznymi:
−
powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, używając tyle
środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała
powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2,
−
należy zagruntować każdorazowo tylko powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8
godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Przy stosowaniu środków gruntujących
wolnorozpadowych i wolnoschnących dopuszcza się gruntowanie podłoża z 12 godzinnym
wyprzedzeniem. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie
uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania izolacji nie
powinno upłynąć więcej niż 24 godziny.
−
środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących
(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych).
−
przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to
sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (niezatłuszczoną lub
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zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już
dostatecznie suchy. Czas schnięcia zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 - 6 godzin i
jest uzależniony od temperatury otoczenia.
−
w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych.
UWAGA: Producent materiału izolacyjnego może wymagać, aby do gruntowania betonu użyć żywic
epoksydowych wchodzących w skład zestawu do hydroizolacji konstrukcji mostowych.
5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz prace przygotowawcze
Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą.
Należy sprawdzić czy:
−
przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany,
popękany czy ma odpowiednią grubość i wygląd zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej
lub Aprobaty technicznej,
−
przekładka antyadhezyjna daje się łatwo odklejać,
Należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie gwarancji i dobrej jakości.
Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy.
5.2.6. Wykonanie izolacji
5.2.6.1. Układanie izolacji przy krawędziach i przy wpustach.
Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować.
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe oraz miejsca przy wpustach i sączkach
wyklejając je dodatkowymi arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej
powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. Zakład czołowy między końcami rolek winien
wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie
naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża
bez fałd i załamań (marszczeń) materiału izolacyjnego.
5.2.6.2. Układanie izolacji
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia
nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na przemian z połową jej długości.
Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem
obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce poręczowej) należy wykonać przy
użyciu arkusza o szerokości 50 cm. (połowa szerokości rolki). Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we
wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze
uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) materiału izolacyjnego.
Przed przyklejeniem pasa papy należy rozwinąć rolkę, usunąć z niej folię polietylenową zapobiegającą sklejaniu
się papy na rolce i zwinąć ponownie na sztywny wałek. Następnie należy stopniowo rozwijać papę z rolki
ogrzewając ją palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z równoczesnym doklejaniem do podłoża przez
dociskanie gumowym wałkiem o szerokości 30÷50 cm wagi 30÷50 kg.
Arkusze układać na zakład 7÷10 cm.
Styki oraz końce arkuszy papy należy dodatkowo nadtopić palnikiem z góry i starannie dociskać drewnianą
packą.
Strefę połączenia istniejącej izolacji wychodzącej spod kap chodnikowych z nowoprojektowaną należy
dodatkowo doszczelnić masą bitumiczną asfaltową na gorąco z posypaniem po wierzchu drobnym. Szerokość
zalewki uzależniona będzie od ewentualnych uszkodzeń i nierówności powierzchni występujących na istniejącej
izolacji.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1-2 cm
oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć
nawierzchnię asfaltową.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji.
5.2.7. Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji
Podczas układania izolacji mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia:
−
przebicie lub przecięcie,
−
zamknięte pęcherze powietrza,
−
zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak,
−
załamania i fałdy.
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Usuwanie uszkodzeń:
−
w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce
uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z
tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z
15 centymetrowym zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie należy starannie docisnąć do
podłoża ręcznym wałkiem.
−
w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem,
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej,
−
w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę,
−
w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować lub
wyciąć, a następnie nakleić w tym miejscu łatę,
−
inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg
indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
5.2.9. Izolacja styków dylatacji przyczółków, ścian oporowych ścianki zaplecznej przyczółków.
Na tylnej ścianie przyczółków i skrzydełek mostu w zakresie odkrytych powierzchni przykleić na całej
wysokości paski z papy zgrzewalnej o szerokości 33 cm. Nie należy przyklejać pasków papy na dylatacjach
przekrytych od strony gruntu zewnętrzną taśmą izolacyjną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych:
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach technicznych,
c) jakość materiałów hydroizolacyjnych,
d) jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i mas
bitumicznych.
6.2. Sprawdzenie rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych.
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami
określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej.
6.4. Zakres kontroli jakości wykonywanej izolacji
a) stan podłoża pod izolację wg 5.2.3.,
b) stan podłoża pod izolację po zagruntowaniu,
c) dokładność przyklejenia izolacji do podłoża i poszczególnych warstw. Powierzchnie nieprzyklejone
nie mogą przekraczać 10%,
d) dokładność wykonania izolacji w narożach i przy wpustach.
e) jakość napraw błędów izolacji.
f) Przeprowadzenie badania izolacji na odrywanie – zgodnie z punktem 2
−
w temperaturze otoczenia +22oC - nie mniejsza niż 0,4 MPa,
−
w temperaturze otoczenia +82oC - nie mniejsza niż 0,7 MPa,
6.5. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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Cena wykonania 1 m2 wykonanej izolacji obejmuje roboty:
−
prace pomiarowe i przygotowawcze,
−
transport niezbędnych materiałów do wykonania robót,
−
wyrównanie ewentualnych nierówności podłoża,
−
oczyszczenie powierzchni betonu,
−
zagruntowanie podłoża żywicami epoksydowymi (ewentualnie emulsją asfaltową),
−
wykonanie izolacji płyty pomostu,
−
wykonanie dodatkowych uszczelnień styków istniejącej i projektowanej izolacji termozgrzewlnej,
−
wykonanie izolacji wewnętrznej ścianki zaplecznej przyczółków oraz izolację przerwy
technologicznej korpusów przyczółków i skrzydełek.
−
naprawę ewentualnych uszkodzeń,
−
uporządkowanie miejsca robót,
−
przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-B-24002:1997
Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r.
Instrukcja Producenta układania izolacji zgrzewalnej w języku polskim oraz Aprobata techniczna
Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych – Zeszyt 68 - IBDiM, Warszawa 2005 r.
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych
- Zeszyt 32 - IBDiM, Warszawa 1991 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa 1990 r.
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M.15.02.06. USZCZELNIENIE STYKÓW KITEM BITUMICZNYM
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uszczelnieniem
styków nawierzchni z krawężnikiem w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z uszczelnieniem kitem termo
topliwym np. Laterbit Bg paskiem o przekroju 10x40mm styku nawierzchni mineralno-bitumicznej z
krawężnikiem kamiennym na moście.
1.4. Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁ.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.
2.2. Materiał do uszczelnienia styków.
Można zastosować Laterbit Bg lub równoważny. Jest to dyspersyjny kit asfaltowo-kauczukowy, trwale
plastyczno-elastyczny, składający się z asfaltu ponaftowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym w
postaci lateksu, plastyfikatora, środków powierzchniowo czynnych i mineralnych wypełniaczy pyłowych.
Jest to kit gęsty, barwy czarnej, konfekcjonowany w postaci profili o przekroju okrągłym lub prostokątnym o
zamówionych wymiarach, do stosowania na zimno po uprzednim zagruntowaniu ścianek zabezpieczanej
szczeliny asfaltowym środkiem gruntującym np. Carbitexem R. Właściwości i wymagania kitu Laterbit Bg:
właściwości
- gęstość masy wg BN-85/6753-02 w kg/m3 - przyczepność do ścianek szczeliny wg BN-85/6753-07
w % ( l/a ):
- ścianki betonowe gruntowane w temperaturze

1270

wymagania IBDiM
1200 - 1500

o

+ 20 C - ścianki betonowe gruntowane w temperaturze

500 +- 50

> 150

297 +- 15

> 150

o

- 20 C - spływność po 5 h z powierzchni betonowej
wg BN-85/6753-02 -

b.z.

b.z. po 2 h

o

- penetracja w temp. 20 C wg PN-74/B-30175
metodą wciskania stożka 3. SPRZĘT.
Nie występuje.

84,3 +- 1,5

< 85

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Do transportu należy użyć dowolnych środków transportu.
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Kit Laterbit Bg zwinięty razem z warstwą antyadhezyjną w zwoje o masie nie przekraczającej 3 kg i
zapakowany w pudełka kartonowe, zawierające nie więcej niż 3 warstwy zwojów, należy przewozić krytymi
środkami transportowymi.
Kit Laterbit Bg należy przechowywać w firmowych opakowaniach składowanych w nie więcej niż 5 warstwach,
o

chroniąc go przed działaniem temperatury poniżej -15 C, przed nasłonecznieniem, kontaktem z urządzeniami
grzewczymi i przed zamoczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. Roboty związane z
wypełnieniem szczeliny należy wykonywać zgodnie z projektem remontu.
5.3. Wypełnienie styków Laterbitem Bg.
Powierzchnie betonu, przewidziane do przyklejenia np. Laterbitu Bg, należy dokładnie oczyścić z wszelkich
zanieczyszczeń, odtłuścić i osuszyć. Następnie impregnujemy je Carbitexem R i po wyschnięciu przyklejamy do
nich Laterbit Bg w postaci taśmy o przekroju 10x40mm. Uszczelnianie należy wykonywać w bezdeszczowe dni
o

przy temperaturach wyższych niż 5 C. W przypadku opadów deszczu miejsce pracy należy przykryć namiotem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wypełnianie szczelin powinno być wykonane zgodnie z rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i
technologicznymi opracowanymi w dokumentacji projektowej.
7. OBMIAR ROBÓR.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. Jednostką obmiaru jest
1 mb uszczelnienia styku taśmą np. Laterbitu Bg o określonym przekroju..
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8.
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na podstawie wyników
pomiarów, badań i oceny wizualnej.
9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1 mb uszczelnienia styku należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawą płatności jest przyjęcie przez Inżyniera
wykonanych robót, potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego. Cena jednostkowa obejmuje:
– zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót,
– wykonanie robót podstawowych i wszystkich towarzyszących, wynikających z warunków realizacji
rozwiązania konstrukcji w/g projektu,
– niezbędne badania i pomiary,
– ubytki materiałowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-85/C-04132
Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.
2. PN-73/C-04021
Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą "Pierścienia i
kuli".
3. PN-84/C-04134
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.
4. PN-90/C-04004
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości.
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M.15.02.07. WYPEŁNIENIE SZCZELIN MATERIAŁEM TRWALE ELASTYCZNYM
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
zalewek bitumicznych w szczelinach dylatacyjnych na remontowanej części przejazdowej mostu przez rzekę
Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych,
polegających na wykonaniu zalewki masą uszczelniającą na długości styku:
− zalewki bitumicznej na styku krawężnika z kapą chodnikową o wymiarach 2x3cm,
− styk profili stalowych dylatacji z nawierzchnią jezdni o wym. 20x80mm,
− dylatacje pozorne w betonie kap chodnikowych 30x30mm,
− styk podstaw słupków barier mostowych z nawierzchnią kapy o wym. 20x20mm,
− styk podstaw słupków poręczy szczeblinkowych z nawierzchnią kapy o wym. 10x15mm,
− uszczelnienie, wyrównanie pionowych rys i pęknięć kitem trwale plastycznym o wym. śre. 20x40mm np.
Sikaflex (rysy na skrzydełkach, filarach)
1.4. Określenia podstawowe.
Masa zalewowa - elastyczna masa bazująca na substancjach bitumicznych - stanowi lepiszcze wypełnienia.
Środek gruntujący - substancja spełniająca rolę spoiwa materiału konstrukcji i nawierzchni z wypełnieniem.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.
2.2. Materiał do wykonania zalewki w szczeliny dylatacyjne.
Należy zastosować elastyczną zalewkę bitumiczną wykonywaną na gorąco. Materiał na zalewkę powinien
posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM i być przeznaczony do wykonywania dylatacji mostowych.
2.3 Materiał do posypania zalewy
W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w związku z tym zapobieżenia przyklejaniu się
gorącej zalewy do opon samochodowych, należy posypać wierzch wypełnienia (zalewę) suchym, drobnoziarnistym
sypkim materiałem (np. niezbrylonym cementem wg PN-B-19701 lub suchą, niezbryloną mączką kamienną wg
PN-S-96504). Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania bardziej szorstkiej tekstury naprawianych spękań, to zamiast
cementu lub mączki kamiennej należy użyć czystego i suchego piasku łamanego lub mieszanki drobnej
granulowanej wg PN-B-11112.
2.3 Kit trwale plastyczny
Kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania
przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów
i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w
tym ujemnych do - 30 °Celsjusza) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy
zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i materiału
krawężników. Materiał uszczelniający powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
Materiał gruntujący (primer) - jednoskładnikowy materiał na bazie epoksydowo-poliuretanowej będący częścią
systemu uszczelnienia.
2.4 Materiały dodatkowe
2.4.1 Piasek - piasek do zabezpieczenia kitu trwale plasycznego lub wałka neoprenowego przed wpływem wysokiej
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temperatury masy zalewowej, asfaltu twardolanego itp., np. o uziarnieniu od 0,5 mm do 2 mm.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. Do wykonania
dylatacji należy użyć sprzęt uzgodniony z producentem dylatacji i z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa, zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do wykonania robót należy używać niżej wymienionego sprzętu:
- automatyczny kocioł do podgrzewania masy zalewowej,
- sprężarka powietrza,
- palniki powietrzno-gazowe,
- piła do cięcia asfaltu,
- młotki pneumatyczne,
- szczotki mechaniczne,
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. Do transportu należy użyć
dowolnych środków transportu uzgodnionych z producentem i Inspektorem Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. Roboty związane z
wykonaniem dylatacji należy wykonywać zgodnie z projektem remontem i instrukcjami producenta. Dylatacja
winna być dostosowana swoimi wymiarami do określonej w Dokumentacji Projektowej długości konstrukcji
podlegającej zmianom termicznym i elementom podziałowym.
5.2. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia.
Koryto należy osuszyć przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. Ściany koryta należy
posmarować cienką warstwą gruntującą.
5.3. Warunki atmosferyczne.
o

Wypełnienie bitumiczne dylatacji masą można wykonywać w temperaturach otoczenia powyżej 0 C w dni
o

bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temperaturze do -5 C, pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywania masy zalewowej w górnym dopuszczalnym zakresie temperatur.
5.4. Przygotowanie materiałów.
o

Masa zalewowa powinna być nagrzana do temperatury 170 - 190 C i wymieszana w celu uzyskania jednakowej
temperatury. Przed przystąpieniem do wykonywania wypełnienia masa w kotle powinna być wymieszana w
celu wyrównania temperatury. Temperaturę masy należy sprawdzić termometrem zewnętrznym w różnej
odległości od ścian kotła.
5.5. Wykonanie wypełnienia szczeliny zalewką bitumiczną.
Masę bitumiczną, rozgrzaną do temperatury określonej w pkt 5.4, należy natychmiast wlewać w szczeliny, żeby
nie dopuścić do nadmiernego jej wystygnięcia.
5.5.1 Wykonanie uszczelnienia
W celu wykonania uszczelnień należy:
− wyciąć rowek o wymiarach właściwych dla wykonywanego uszczelnienia,
− oczyścić rowek przez czyszczenie strumieniowo-ścierne,
− przedmuchać styk palnikiem powietrzno-gazowym,
− zagruntować styk primerem,
− ułożyć wzdłuż rowka papę zabezpieczającą nawierzchnię przed zanieczyszczeniem,
− wypełnić rowek masą zalewową.
W przypadku przelotowych szczelin należy przed wykonaniem zalewki wcisnąć w szczelinę wałek neoprenowy na
potrzebną głębokość, a następnie zasypać go warstwą piasku (grubości ok. 1 cm) w celu jego ochrony przed
działaniem wysokiej temperatury masy zalewowej
5.6 Uszczelnienia z kitu trwale plastycznego
5.6.1 Warunki atmosferyczne
Uszczelnienia z kitu twaleplastycznego można wykonywać, gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest niższa niż
+5oC i nie wyższa niż +40oC prze okres co najmniej 8 godzin po aplikacji.
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5.6.2 Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do wykonania uszczelnień należy powierzchnię betonu oczyścić, ewentualnie odtłuścić, i
zgruntować przed wypełnieniem spoiny środkiem zalecanym przez producenta. Powinna ona być czysta, twarda,
wolna od olejów, zatłuszczeń, pyłu, mleczka, cementowego.
Podłoże powinno mieć wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 1,5 MPa.
Dla miejsc mocowania słupków balustrad należy usunąć wszelkie elementy ruchome i zdegradowane betonu oraz
zanieczyszczenia; wykonać nacięcie na styku beton-stal na głębokość minimum 25 mm w odległości 20-30 mm od
słupka, wyciąć / wykuć fragment betonu wokół słupka w taki sposób, aby całkowicie odsłonić jego krawędzie,
wyrównać odkrytą powierzchnię betonu, usunąć luźne części używając sprężonego powietrza i wysuszenie.
5.6.3 Wykonanie uszczelnienia
Minimalna szerokość szczeliny powinna wynosić 10 mm i powinna być co najmniej 5 razy większa od
spodziewanego przemieszczenia uszczelnianych krawędzi szczeliny względem siebie.
Przed nałożeniem kitu powierzchnie uszczelniane należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym,
zgodnie z Kartą Techniczną materiału. Primer należy nanosić na podłoże równomierną, cienką warstwą za pomocą
pędzla, w ilości przeciętnie 0,15 kg/m2. Zużycie primera zależy od chłonności i porowatości podłoża.
Szczeliny dylatacyjne wypełnić na pełną głębokość kitem trwale plastycznym. W celu zapewnienia właściwej
głębokości wypełnienia należy je wypełniać masą uszczelniającą za pomocą pistoletów automatycznych. Przy
wyciskaniu kitu nie można dopuszczać do powstawania pustek powietrznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane zgodnie z:
- rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów,
- wymaganiami dotyczącymi szczelin dylatacyjnych, maksymalnych, minimalnych i montażowych, geometrii
układu podanymi na rysunkach roboczych,
- wstępnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru przekryć dylatacyjnych w nawierzchni,
wydanymi przez IBDiM - TW 01092/W-33,
- Aprobatą Techniczną, wydaną przez IBDiM dla danego typu dylatacji.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7.
Jednostką obmiaru jest 1mb zalewki bitumicznej oraz 1mb uszczelnienia kitem trwale plastycznym o
określonych w Dokumentacji Projektowej parametrach jakościowych.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8.
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Górna powierzchnia zalewki powinna
znajdować 0-3 mm ponad uszczelniane powierzchnie elementów.
9. PŁATNOŚĆ.
Płatność 1mb wykonania zalewki bitumicznej oraz 1mb uszczelnienia kitem trwale plastycznym należy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań
laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
obejmuje wykonanie zalewek bitumicznych oraz uszczelnień kitem trwaleplastycznym o wymiarach i długości
określonej w przedmiarze. Podstawą płatności jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót,
potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego.
Cena jednostkowa obejmuje:
– zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót,
– wykonanie robót podstawowych i wszystkich towarzyszących, wynikających z warunków,
– realizacji rozwiązania konstrukcji w/g projektu i atestów producenta,
– niezbędne badania i pomiary,
– ubytki materiałowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/C-04132
Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.
PN-73/C-04021
Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą "Pierścienia i kuli".
PN-84/C-04134
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.
PN-90/C-04004
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości.
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M.15.03.02. NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z
wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej na remontowanej części przejazdowej mostu przez
rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiałów
nawierzchniowych na bazie żywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych
bez zastosowania izolacji. Zakres robót obejmuje wykonanie:
- nawierzchnio - izolacja na bazie żywic gr 5mm na górnej powierzchni skrzydełek,
- wyrównanie i naprawę płyty pomostu masami na bazie żywic gr. śr. 7mm przed ułożeniem izolacji,
- wyrównanie i naprawę części kapy chodnikowej płyty pomostu masami na bazie żywic gr. śr. 7mm,
- zabezpieczenie stopek masami na bazie żywic gr. śr. 5mm przed ułożeniem nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST
DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Nawierzchnia
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi
nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące
cechy:
– gęstość około 1,2kg/dm3,
– graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%,
– naprężenie rozciągające - ponad 6MPa,
– ścieralność badana na tarczy Bõhmego ≤ 2,5 mm,
– wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 90%,
– mieć odporność na wpływy atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV)
– odporność na działanie środków odladzających,
– właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C
– przyczepność do podłoża betonowego: wartość średnia ≥ 2,0 MPa, wartość pojedynczego wyniku
≥1,5MPa.
Jako wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1÷0,3 mm do warstwy szpachli i
0,4÷0,7 mm do warstwy nawierzchni.
Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić nie mniej niż 3,0 mm dla lekkiego ruchu pieszego i 5,0 mm dla
intensywnego ruchu pieszego.
Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Stosować można tylko taki
materiał, dla którego Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM, atest
producenta oraz Karty Techniczne stosowanych materiałów.
3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Transport materiałów chemicznych w szczelnych, oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podłoża
Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym mleczka cementowego,
luźnych niezwiązanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim.
Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu należy wykonać przez obróbkę strumieniowo-ścierną lub
hydropiaskowanie. Oczyszczoną powierzchnię odpyla się odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym
powietrzem.
Kryteria oceny jakości podłoża betonowego są następujące :
- wytrzymałość na ściskanie równa co najmniej wytrzymałości gwarantowanej betonu 30 MPa / dla
konstrukcji nowych/ lub 25 MPa / dla konstrukcji odbudowywanych /,
- wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mniej niż 2,0 MPa,
- podłoże suche – beton w stanie powietrzno suchym, bez śladów wilgoci i zaciemnień, o wilgotności < 4 %,
(chyba że w systemie są materiały gruntujące na wilgotny lub świeży beton),
- podłoże czyste – powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych
zanieczyszczeń w ocenie wizualnej,
- podłoże gładkie – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 1,0 mm,
- szorstkość podłoża badana wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm.
Nierówności podłoża przekraczające podane wartości dopuszczalne należy naprawiać zaprawami PC lub PCC.
Rysy występujące w podłożu należy iniektować. Podłoże po przygotowaniu podlega odbiorowi Inspektora
Nadzoru z wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie podłoże należy zagruntować środkami
firmowymi na bazie żywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie podłoża żywicą gruntującą z dodatkiem kruszywa
kwarcowego 0,1 do 0,3 mm.
5.2. Przygotowanie materiału nawierzchniowego do układania
Krótko przed rozpoczęciem prac należy wymieszać, za pomocą mieszadła z napędem elektrycznym, składniki
materiału nawierzchniowego. Ważne jest ścisłe przestrzeganie proporcji składników oraz czasu przydatności do
stosowania. W przypadku żywic, do których dodaje się utwardzacze reakcja wiązania rozpoczyna się
natychmiast po wymieszaniu. W celu zwiększenia odporności na ścieranie nawierzchni oraz nadania jej
właściwości antypoślizgowych do wykonania powłok używane są piaski kwarcowe (wymagania jak dla klasy 6tej wg BN-80/6811-01). Piasek dozuje się porcjami podczas procesu mieszania lub posypuje ułożoną warstwę do
jej wysycenia.
5.3. Wykonanie izolacjo-nawierzchni
Roboty związane z wykonaniem izolacjo- nawierzchni powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy
lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych
określonych przez wytwórcę materiałów, zawartych w Kartach Technicznych. Ma to decydujący wpływ na
trwałość wykonanych powłok, a także na odporność korozyjną obiektu.
Izolacjo- nawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z trzech warstw :
- warstwy gruntującej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim lub warstwy szpachli nanoszonej pacą
stalową wcierając w podłoże
- warstwy podstawowej – nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą (warstwę
nanosi się jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubości)
- warstwy zamykającej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim (warstwa zamykająca może być
jednocześnie warstwą barwną)
Zużycie żywicy do warstwy szpachli ok. 0,60 kg/m² i kruszywa o uziarnieniu 0,1 do 0,3 mm, 0,60 do 1,20
kg/m².
Zużycie żywicy do warstw nawierzchniowych powinno wynosić minimum 0,80 kg/m²/mm, tak aby nie dopuścić
do wykonywania warstwy z samego kruszywa. Dopuszczenie izolacjo – nawierzchni do ruchu może nastąpić po
całkowitym utwardzeniu.
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Podlewki pod bariery, barieroporęcze, balustrady, słupy oświetleniowe i ekrany akustyczne należy przykryć
materiałem nawierzchniowym.
5.5. Warunki atmosferyczne wykonywania robót
Prace związane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni należy wykonywać w sprzyjających warunkach
atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyżej 10ºC do 30ºC. Wilgotność względna
powietrza nie powinna przekraczać 75%.Podłoże na którym jest układana izolacjo –nawierzchnia powinno mieć
temperaturę o 3ºC wyższą od temperatury punktu rosy w danej temperaturze otoczenia. To zapobiega skraplaniu
się pary wodnej na powierzchniach. Nie należy prowadzić prac w czasie silnego wiatru, opadów deszczu,
bezpośrednio przed opadami lub przed okresem spadku temperatury poniżej minimalnej sieciowania żywic. W
przypadku konieczności wykonywania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych, należy je wykonywać
pod namiotami klimatyzowanymi w całym okresie układania żywic i ich dojrzewania. Należy bezwzględnie
przestrzegać wymagań producenta odnośnie temperatury powietrza, podłoża oraz wilgotności powietrza i
podłoża w czasie prowadzonych robót.
5.6. Warunki BHP
Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. Nie wolno zbliżać
się z otwartym ogniem ani prowadzić robót spawalniczych.
UWAGA: Stosowane do wykonywania izolacjo- nawierzchni żywice chemoutwardzalne zawierają często
substancje lotne nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogą gromadzić
się w stężeniach powodujących zatrucie pracowników.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Można stosować tylko materiał na który uzyskano Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM oraz atest
wytwórcy.
Kontrolę jakości robót przeprowadza się na wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona:
- kontrolę jakości materiałów
- kontrolę wykonywania robót i zużycia materiałów
- badania wykonanej izolacjo –nawierzchni i zgodności wykonanej powłoki z wymaganiami projektu, kartami
technicznymi i specyfikacją techniczną
6.1. Kontrola jakości materiałów
Przed zastosowaniem materiałów sprawdzeniu podlega:
- zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem ( numer produktu ),
- stan opakowań materiałów,
- warunki przechowywania materiałów,
- data produkcji i data przydatności do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemników ocenia się wygląd materiałów. Na żądanie inwestora wykonawca powinien
przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez
producenta.
6.2. Kontrola wykonywania robót i zużycia materiałów
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienne protokóły, w których podaje się informacje o
warunkach atmosferycznych zgodnie z pkt.5.4 ST, stanie używanych materiałów zgodnie z pkt.6.1 ST,
parametrach technologicznych wbudowywanych materiałów oraz ich ilości.
Kontrola wykonania robót obejmuje:
- badanie przygotowania podłoża zgodnie z pkt.5.1 ST, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
- kontrolę wykonania warstwy gruntującej na bazie żywic. Prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna
być sucha i lekko błyszcząca. Posypka piaskowa powinna być mocno przyklejona do żywicy i częściowo w
nią wtopiona. Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być prowadzona na bieżąco przez
sprawdzenie ilości zużytych materiałów.
- kontrolę wykonania izolacjo-nawierzchni ( warstwy podstawowej i zamykającej ). Podczas wykonywania
warstw należy sprawdzić zachowanie proporcji mieszania składników, zachowanie czasu mieszania,
odstępów czasowych pomiędzy układaniem kolejnych warstw, sposób wykonania i grubość nakładanej
izolacjo- nawierzchni (przez kontrolę zużycia materiału w kg/m²) i wygląd zewnętrzny powierzchni powłoki
(jednorodny bez spłynięć i sfałdowań o jednolitej barwie z równomiernie rozłożoną mocno wklejoną
posypką uszorstniającą).
6.3. Badania wykonanej izolacjo- nawierzchni i zgodności powłoki z wymaganiami
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Badania kontrolne obejmują cały proces zabezpieczenia powierzchni od robót przygotowawczych przez etapy
realizacji robót, aż do badań kontrolnych.
Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :
- wygląd zabezpieczenia (bez pęcherzy, zarysowań, powierzchni otwartej lub uszkodzonej warstwie
zamykającej, bez smug, szwów roboczych i sfałdowań, posypka powinna być równomierna, mocno
przyklejona do podłoża,
barwa jednolita zgodna z wyspecyfikowaną ),
- równość nawierzchni ( mierzona łatą długości 2,0m, dopuszczalny prześwit pod łatą 1,0 mm),
- grubość nawierzchni ( tolerancja w stosunku do projektu –0,5 mm, +1,0 mm),
- przyczepność systemu do podłoża ( mierzona metodą niszczącą ˝pull-off ˝ : wartość średnia ≥ 2,0 MPa
wartość pojedynczego odczytu ≥ 1,5 MPa )
Badanie przyczepności do podłoża powinno być wykonane w dwóch polach losowo wybranych przez nadzór dla
powierzchni < 1000m². Na każdym polu należy wykonać badania w pięciu punktach pomiarowych. Na
obiektach większych należy dodać jedno pole pomiarowe na każde 1000 m² powierzchni. Badanie wykonuje się
metodą odrywową metalowych krążków o średnicy 50 mm naklejonych na powierzchni, mierząc siłę zrywającą i
wartość przyczepności specjalnym aparatem. Po naklejeniu krążka powłokę nacina się na całej grubości do
podłoża na gł.1,0 do 3,0 mm, koronką o średnicy równej średnicy krążka. Średnia wartość przyczepności nie
powinna być mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokół z badań jest załącznikiem do materiałów odbiorowych.
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, zachowując
wymagania techniczne odnośnie ich stosowania.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchnio-izolacji o spoiwie
epoksydowo–poliuretanowym o gr. warstwy śr. 5mm i gr. warstwy śr. 7mm.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Na podstawie wyników
przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokoły odbioru Robót końcowych. Jeżeli wszystkie
badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli
choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z ST i
przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
Płatności podlega 1m² powierzchni wykonanej i odebranej izolacjo–nawierzchni o grubości zgodnej z
projektem.
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
- przygotowanie podłoża,
- wypełnienie szczelin kitem elastycznym,
- wzmocnienie matą styku krawężnika i betonu kapy,
- ułożenie nawierzchni i jej pielęgnacja,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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ODWODNIENIE
PŁYTY
POMOSTU
REGULACJA
WYSOKOŚCIOWA
ISTNIEJĄCYCH
WPUSTÓW
MOSTOWYCH
I
UŁOŻENIE
DRENÓW
ODWADNIAJĄCYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru regulacji
wysokościowej wpustów mostowych w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 zasad prowadzenia robót związanych z:
– regulacja wysokościowa wpustów mostowych.
– ułożenie drenów odwodnieniowych na izolacji
SST obejmuje następujące czynności mające na celu wykonanie drenażu odwadniającego izolację i obejmują
swoim zakresem:
- przygotowanie podłoża pod drenaż,
- ułożenie paska geowłókniny,
- lakierowanie kruszywa żywicami epoksydowymi,
- rozłożenie kruszywa lakierowanego na geowłókninie,
- ewentualne wbudowanie sączków z twardoplastycznego PCW typu OMEGA z rurką z PCW o średnicy 50 mm
(zajdzie taka potrzeba jeżeli poziom części płyty pomostu obniżony będzie w stosunku do strefy istniejących
wpustów mostowych i brak będzie możliwości sprawnego odwodnienia płyty).
1.4.
Określenia podstawowe
Wpust odwadniający – urządzenie instalowane w celu odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni obiektu
oraz izolacji
Wpust mostowy żeliwny – wpust odwadniający w obiekcie mostowym, którego korpus wykonano z żeliwa.
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.
Wpusty żeliwne zastosowane w projekcie mają za zadanie odwodnienie pomostu. Odwodnienie pomostu
zapewniają istniejące wpusty żeliwne.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia robót i za jakość stosowanych materiałów
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
2.1. Wpust żeliwny
Urządzenia odprowadzania wód opadowych z obiektów mostowych, w tym wpusty, powinno być wykonane i
montowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Wpusty powinny być wykonane w klasie obciążenia wg PN-EN 124:2000 zgodnie z dokumentacją projektową.
Konstrukcja wpustu powinna być wykonana z żeliwa szarego o wytrzymałości na rozciąganie Rm ≥ 200MPa wg
PN-EN 1561-2000.
2.2 Materiały uzupełniające
2.2.1 Warstwa filtracyjna
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Warstwa filtracyjna wokół wpustu powinna być wykonana z grysów bazaltowych jednofrakcyjnych (grys 2/8
mm), marki 20 wg PN-86/B-06712 otoczonych kompozycją z żywicy epoksydowej. Ilość lepiszcza powinna
zapewniać całkowite obtoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek między nimi.
2.2.2 Uszczelnienie wokół wpustu
Do uszczelnienia styków między wpustem i nawierzchnią należy stosować:
−
elastyczną taśmę uszczelniającą,
−
asfalt twardolany,
−
masę zalewową.
Elastyczna taśma uszczelniająca taśmą topliwą elaomerowo-asfaltową o odpowiedniej szerokości i grubości
około 10 mm. Materiał powinien charakteryzować się dużą elastycznością w zakresie od – 30°C do 100°C.,
dobrą przyczepnością do elementów żeliwnych i asfaltowych, odpornością na roztwory soli, kwasów i zasad
oraz na starzenie. Wykonawca przedstawi dla materiału aprobatę techniczną IBDiM.
Masa zalewowa powinna być przeznaczona do wypełniania szczelin żądanej szerokości i posiadać aprobatę
techniczną IBDiM. Powinna spełniać nw. kryteria:
- penetracja w temp. 25°C - 70 do 120;
- temperatura mięknienia - > 80;
- spływność w temp. 60°C - < 3,0.
Asfalt twardolany powinien spełniac wymogi ST D.05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego.
2.3. Dreny odwodnienia izolacji.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.4. Rodzaje materiałów.
a).materiał do konstrukcji drenażu podłużnego oraz poprzecznego:
– grys bazaltowy 2 - 8 mm wg PN-84/6774-02 lakierowany żywicą epoksydową,
– geowłóknina kapilarna (filtracyjna),
– żywica epoksydowa,
– utwardzacz
– gęsty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy (np. Laterbit Bg) do przyklejania punktowego pasków
geowłókniny.
Użyte materiały muszą posiadać deklarację zgodności (atest) producenta.
2.5. Składowanie materiałów.
Warunki przechowywania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech lub obniżenia ich jakości. Składniki
kompozycji żywic należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych, w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
3. SPRZĘT
Sprzęt używany do montażu wpustów musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Roboty montażowe przeprowadzone będą ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, tak dobranymi, aby nie powodować obniżenia
jakości materiałów.
Transport elementów na miejsce wbudowania powinien zapewnić ochronę elementów żeliwnych przed
pęknięciami i obtłuczeniami. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wyeliminować.
Grysy należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi.
Żywice epoksydowe przewozić w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach zgodnie z przepisami o
transporcie materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Masę zalewową i taśmę uszczelniającą transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach
producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Regulacja wysokościowa wpustu mostowego przebiega w następującej kolejności:
- demontaż kraty wpustu żeliwnego wraz z oprzyrządowaniem i pokrywą,
- sprawdzenie drożności wpustu z ewentualnym jego oczyszczeniem,
- wstawienie specjalnego dystansu i wyregulowanie do żądanej wysokości,
- ponowny montaż pokrywy z kratką ściekową wpustu.
Podczas regulacji wysokościowej wpustu należy sprawdzić stan uszczelnienia górnej części wpustu na styku z
nawierzchnią bitumiczną jezdni.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy wokół górnego obramowania wykonać uszczelnienia zgodnie
ze specyfikacją (ST M.15.02.06 „Uszczelnienia nawierzchni”).
5.2.2. Wykonanie warstwy drenażowej.
Po ułożeniu izolacji wykonać należy warstwę drenażową. Przed wykonaniem warstwy należy:
a) przygotować grysy, tj.:
−
rozsiać, by nie zawierały ziaren spoza frakcji 8-16 mm,
−
przepłukać wodą w celu usunięcia pyłów,
−
wysuszyć,
−
przechować w szczelnym pojemniku,
b)
wycechować objętości robocze garnka i garnuszka,
c)
oczyścić przestrzeń wokół sączka do wypełnienia grysem.
Wykonanie warstwy drenażowej polega na:
−
odmierzeniu potrzebnej ilości grysów, możliwej do jednorazowego wymieszania np. 2 dm3 oraz
żywicy w stosunku objętościowym 50 części kruszywa do 1 części żywicy,
−
odmierzeniu potrzebnej ilości utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60 cm3 żywicy i 6 cm3
utwardzacza i dokładnym wymieszaniu żywicy z utwardzaczem,
−
wymieszaniu kruszywa z żywicą zawierającą utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren była
pokryta żywicą,
−
wypełnieniu przestrzeni wokół sączka grysami otoczonymi żywicą i ich lekkim zagęszczeniu
łopatką
Mieszanie żywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, należy wykonywać w sposób
zorganizowany, bez przerw, ponieważ czas zużycia żywicy jest ograniczony w zależności od temperatury
otoczenia.
5.2.3. Wykonanie drenażu poprzecznego i podłużnego.
Wzdłuż sączków wykonać drenaż podłużny, przed dylatacjami drenaż poprzeczny z grysu otaczanego żywicą
epoksydową. Drenaż wykonać w warstwie wiążącej nawierzchni na całą jej grubość. Przygotowanie grysu
otoczonego żywicą zgodnie z punktem
5.2.2. Zadaniem drenażu poprzecznego jest niedopuszczenie dopływu wody do urządzenia dylatacyjnego.
Dren będzie służył do odprowadzenia wody z izolacji, która przenika przez nawierzchnię bitumiczną, z
odcinkami pomiędzy poszczególnymi wpustami mostowymi. Dren wykonywany jest z kilku warstw paska
geowłókniny kapilarnej o szerokości 50 mm i grubości łącznej ok. 5mm. Tkaninę należy ciąć wzdłuż przeszycia,
aby ułatwione było podciąganie wody przez tkaninę. Pasek geowłókniny ułożony wzdłuż rowka ( załamania
odwrotnych spadków poprzecznych płyty pomostu przy krawężniku ) należy dla stabilizacji przykleić punktowo
kitem, a końce doprowadzić wpustów odwodnieniowych. Pasek geowłókniny należy przykryć drenem
podłużnym, wykonanym z grysów bazaltowych, sklejonych żywicą epoksydową. Szerokość całkowita drenu ok.
70 mm, natomiast grubość ok. 45mm.
Kompozycję klejową używa się w ilości odpowiadającej 12 - 15 % masy kruszywa.
Przed ułożeniem nawierzchni bitumicznej włókninę należy nasączyć wodą z domieszką płynu do mycia naczyń,
aby nie nastąpiło nasycenie geowłókniny asfaltem i zapewniona została tym samym drożność drenażu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Kontrolę jakości robót przy montażu wpustów na drogowym obiekcie mostowym sprawują:
- Inżynier,
- kierownik robót,
- służby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.
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Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z projektem z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne)
należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika Budowy.
6.2 Sprawdzenie sprawności odwodnienia
Sprawdzenie sprawności odwodnienia polega na stwierdzeniu, czy woda z płyty pomostu w całości jest
odprowadzana przez system wpustów oraz czy nie ma przecieków obok rur odpływowych.
Próbę szczelności wykonuje się poprzez zatkanie (prowizoryczne) rury wylotu w jej górnym przekroju,
napełnienie kielicha wpustu wodą i utrzymywanie jej tam przez 24 godz. Wynik jest pozytywny w przypadku
nieobniżania się poziomu wody we wpuście.
6.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót.
6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robót.
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania drenu podłużnego,
- sprawdzenie sprawności całego odwodnienia izolacji.
Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych.
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
b) uziarnienie grysów,
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z projektem z potwierdzeniem
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory
międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika
budowy.
6.3. Badania techniczne.
Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i ostatecznego robót.
6.4. Opis badań.
6.4.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów
odwodnienia z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
6.4.2. Sprawdzenie drenażu.
Sprawdzenie odbywa się przez wylanie wody w drenie podłużnym. Czynność ta umożliwi sprawdzenie
drożności drenu. Sprawdzić czy wszystkie punkty przyklejenia geowłókniny są odpowiednio wykonane.
6.5. Zgodność wykonanych robót z wymaganiami.
Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą dodatni wynik, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy
uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawić
wykonane niezgodnie z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania.
6.6.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
rzędne góry sączka
+ 0 mm – 3 mm,
−
lokalizacja w planie
± 10 mm,
−
grubość drenażu
± 3 mm.
−
szerokość drenażu
± 10 mm.
−

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka regulacji wysokościowej wpustu żeliwnego mostowego o określonych
w projekcie parametrach.
Jednostką obmiaru jest 1 m drenażu oraz 1 szt. sączka na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzanych wg punktu 6 należy sporządzić protokóły odbioru
robót końcowych.
Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty
do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Umowna cena jednostkowa za wymianę 1 sztuki regulacji wysokościowej wpustu żeliwnego uwzględnia:
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
– zakup i dostarczenie na plac budowy potrzebnych elementów i materiałów,
– demontaż górnych elementów wpustu,
– oczyszczenie i udrożnienie wpustu mostowego,
– regulacja wysokościowa wpustu,
– koszt niezbędnych rusztowań i pomostów,
– koszt wszystkich badań określonych w ST.
Płatność za 1 m długości drenażu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania drenaż obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie drenażu,
- wykonanie badań i pomiarów przewidzianych w SST.

10. PPRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z
budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości
PN-EN 1559-1:2001 Odlewnictwo – Warunki techniczne dostawy – Postanowienia ogólne
PN-EN 1559-3:2001 Odlewnictwo – Warunki techniczne dostawy – Wymagania dodatkowe dla odlewów
żeliwnych
PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo -- Żeliwo szare
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne
10.2 Inne
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U. nr 63, poz. 735.
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URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE STALOWE.

1. Wstęp .
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są, wymagania dotyczące wykonania i odbioru
naprawy dylatacji szczelnych stalowych przy remoncie części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663..
1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.l.l.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
naprawy przykrycia szczelin występujących na styku poszczególnych przęseł wiaduktu, a mianowicie:
- wymiany elastomerowych profili uszczelniających o długości 13,30 m.
Wymiany elastomerowych profili uszczelniających powinien dokonać dostawca urządzeń dylatacyjnych
zabudowanych na moście.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne".
Urządzenia dylatacyjne
- urządzenia przykrywające szczelinę dylatacyjna składające się z profili stalowych zakotwionych w
elementy, których odległość ulega zmianie oraz szczelnej wkładki uszczelniającej.
Wkładka uszczelniająca - elastyczny element (profil z gumy modyfikowanej dodatkami zwiększającymi trwałość i
elastyczność) zamocowanej w profilach stalowych urządzenia dylatacyjnego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2.. Materiały .
2.1. Dylatacja mechaniczna
Dylatacja szczelna składa się z części dolnej służącej do zakotwienia z budowla i z części górnej złożonej z
kształtowników stalowych i osadzonego w nich elastomerowego profilu uszczelniającego.
2.2. Dobór materiałów.
Dopuszczalne jest stosowanie materiałów posiadających ważną Aprobatę IBDiM. Stosowanie materiałów innych,
aniżeli wykazanych w Aprobatach Technicznych do wbudowania w konstrukcje drogowych obiektów mostowych
jest niedopuszczalne i stanowi podstawę do nie przyjęcia wykonanych robót.
Należy zastosować profil uszczelniający odpowiadający typowi urządzenia dylatacyjnego zabudowanego na
moście.
2.3. Akceptacja użytych materiałów.
Inżynier jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów i konstrukcji. Wykonawca jest obowiązany do
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich elementów konstrukcji urządzenia.
2.4. Dopuszczenia do wbudowania.
Przed wbudowaniem konstrukcji urządzenia dylatacyjnego lub jego części podlega ono ocenie wizualnej Inżyniera.
Ocena urządzenia polega na stwierdzeniu
· kompletność urządzenia,
· zgodność wykonania wszystkich elementów konstrukcyjnych z dokumentacją techniczna i warsztatową, · jakość
połączeń elementów konstrukcyjnych urządzenia, możliwość wymiany wkładek uszczelniających, · stan wkładki
uszczelniającej,
· zachowania parametrów geometrycznych zgodnych z odpowiadającym im parametrom obiektu,
· zgodność rodzaju i grubości zabezpieczającej powłoki antykorozyjnej z przyjętą w dokumentacji.
3. Sprzęt .
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom PZJ opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez
Inżyniera.
4. Transport .
Do transportu elastomerowych profili uszczelniających można użyć dowolnego środka transportu.
5. Wykonanie robót .
5.1. Wymagania ogólne
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Do wymiany elementu konstrukcji urządzenia
dylatacyjnego można przystąpić po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera podjętego na podstawie
· oceny urządzenia dylatacyjnego zgodnie z pkt. 2.3,
· oceny wykonanego zakresu robót w obszarze wbudowania urządzenia.
5.2. Wymiana elastomerowych profili uszczelniających
Wymianę elastomerowych profili uszczelniających powinna wykonać specjalistyczna firma będąca dystrybutorem
urządzeń dylatacyjnych zabudowanych na moście na zlecenie Wykonawcy robót.
5.2.1. Warunki wbudowania.
Wymiany elastomerowych profili uszczelniających należy wykonywać w temperaturze
10-15°C oraz przy
niewielkich różnicach temperatury między dniem a nocą.
Wymiana profilu uszczelniającego polega na:
- demontażu blach osłonowych szczeliny dylatacyjnej,
- wyjęcie profilu z beleczek jezdnych urządzenia dylatacyjnego,
- oczyszczenie wnęk beleczek jezdnych,
- wsunięcie nowego elastomerowego profilu uszczelniającego, - montaż blach osłonowych szczeliny dylatacyjnej.
Profil uszczelniający musi być ciągły.
Wsunięcie profilu we wnęki beleczek jezdnych może odbywać się jednoetapowo lub dwuetapowo (np. w
warunkach remontu górnych elementów płyty pomostu wykonywanych połówkami jezdni).
W przypadku dwuetapowego montażu profilu uszczelniającego wkładka jest wsuwana w pierwsza część
urządzenia dylatacyjnego z wywinięciem pozostałego fragment profilu, a w kolejnym etapie jest wciągana w drugą
część
urządzenia.
Wszystkie czynności związane z wymiana profilu powinny być wykonane przez uprawnionych i przeszkolonych
pracowników dystrybutora / dostawcy urządzeń dylatacyjnych.
6. Kontrola jakości robót.
Dylatacje powinny być wykonane zgodnie z:
· rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów, ·
wymaganiami zawartymi w PT i SST,
· wskazaniami producenta,
· wymaganiami zawartymi w Aprobacie Technicznej wystawionym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
Warszawie.
Dopuszczalne niedokładności · spadku podłużnego - _+ 0.5 · spadku poprzecznego - _+ 0.2· rzędnych góry
urządzenia - + 1.0 cm.
7. Obmiar robót .
Jednostka obmiaru jest 1 szt. wymienionego elastomerowego profilu uszczelniającego o długości 13,30 m. Płatność
obejmuje wykonanie i odebranie wymiany profilu uszczelniającego.
Długość przekrycia mierzy się w świetle zewnętrznych ścianek gzymsów wzdłuż dylatacji, wg kształtu górnej
krawędzi przekroju poprzecznego mostu.
8. Odbiór robót .
Końcowy odbiór dokonanej wymiany profilu uszczelniającego odbywa się po zakończeniu robót na obiekcie. Do
odbioru końcowego powinien być dołączony protokół z komisyjnego odbioru robót.
Protokół winien ponadto zawierać
· stwierdzenie zgodności wykonanego urządzenia z dokumentacją techniczna,
· ocenę szczelności zamontowania elastomerowych profili uszczelniających.
9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Cena wymiany 1 szt. elastomerowego profilu uszczelniającego o długości 13,30 m obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
- demontaż blach osłonowych szczeliny dylatacyjnej,
- wyjęcie profilu z beleczek jezdnych urzadzenia dylatacyjnego,
- oczyszczenie wnęk beleczek jezdnych,
- wsunięcie nowego elastomerowego profilu uszczelniającego,
- montaż blach osłonowych szczeliny dylatacyjnej,
- koszty organizacji ruchu związane z wymiana profili uszczelniających. Cena jednostkowa obejmuje odpady i
ubytki materiałów.
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10. Dokumenty związane.
10.1. Normy
− PN-85/S.-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.
− PN-77/S.-10040. Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
− PN-80/B-01800 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie".
− PN-85/B-01805 "Ogólne zasady ochrony".
− PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne ".
− PN-74/C-81515 "Wyroby lakierowane. Nieniszczące pomiary grubości powłok. ".
− PN-80/C-81531 "Wyroby lakierowane. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej".
− PN-71/H-97053 "Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
10.2 Inne
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-0985.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ustawienia
krawężnika kamiennego dla remontowanej części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości
Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania ST
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 ustawienia krawężników mostowych na remontowanym
obiekcie i obejmują:
– wymiana na obiekcie uszkodzonych krawężników kamiennych 18x20cm osadzonych na zaprawy typu PCC i
żywicę epoksydową na obiekcie
– wykonanie uszczelnienia masą zalewową na styku między krawężnikiem i nawierzchnią z betonu
asfaltowego,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia krawężników kamiennych na ławie na dojazdach
do remontowanego obiektu i obejmują:
– ustawienie krawężnika kamiennego 20×30 cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5
cm i ławie betonowej z oporem i samej ławie z betonu B25 na dojazdach do mostu w zakresie zgodnym z
dokumentacją projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót związanych z ustawieniem krawężnika mostowego według
zasad niniejszych ST są:
2.1. Stosuje się nowe krawężniki kamienne typu M, rodzaju A, klasy I wg PN-B-11213, o wymiarach zgodnych
z Dokumentacją Projektową. Odmiany krawężników (proste, łukowe) należy stosować w zależności od
sytuacyjnych rozwiązań w konkretnym obiekcie.
Krawężniki należy wykonać z bloku materiału kamiennego ze skał magmowych lub metamorficznych;
wymagania fizyczne i wytrzymałościowe materiału – wg PN-B-11213.
Wykończenie powierzchni krawężników oraz dopuszczalne wady i uszkodzenia - wg PN-B-11213.
Każda partia dostarczonych na budowę krawężników powinna posiadać świadectwo jakości producenta, z
załączonymi aktualnymi badaniami cech fizycznych i wytrzymałościowych. W przypadku wątpliwości lub braku
badań Wykonawca zobowiązany jest do ich zlecenia i przedstawienia do odbioru Inżynierowi.
Krawężniki pochodzące z wcześniejszego demontażu mogą być dopuszczone do powtórne wbudowania tylko po
spełnieniu kryteriów jak dla krawężników nowych.
2.2. Kit poliuretanowy (lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) i masy uszczelniające zgodnie z
instrukcjami producentów i Aprobatami Technicznymi. Użyta masa musi być częścią systemu nawierzchni
chodnika lub musi być zaakceptowana przez producenta nawierzchni.
2.3 Krawężnik należy układać na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie polimero-cementowym o wytrzymałości
na ściskanie nie mniejszej niż 30 MPa. Użyta zaprawa musi mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
Należy stosować zaprawę przygotowywaną w wytwórni i dostarczaną na budowę w postaci proszku, gotową do
użycia po rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna być przez producenta
przewidziana do stosowania na podlewki o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową.
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Świeża zaprawa powinna mieć konsystencję około 11 do 12 cm, zgodnie z PN-B-04500, a czas zachowania jej
właściwości roboczych powinien wynosić min. 30 minut.
Wymagane cechy utwardzonej (związanej) zaprawy niskoskurczowej:
Skurcz po 90 dniach
≤8‰ (wg PN-B-04500)
Gęstość
2300±200 kg/m3 (wg PN-B-04500)
Wytrzymałość na ściskanie
po 7 dniach≥30 MPa,
po 28 dniach≥45 MPa,
po 90 dniach≥45 MPa (wg PN-B-04500),
Współczynnik sprężystości przy ściskaniu
25÷40 GPa (Instrukcja ITB 194)
Mrozoodporność po 150 cyklach
F150 (wg PN-B-06250)

2.4. Asfalt lany
2.5. Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa pod wpływem ciepła nawierzchni bitumicznej.
2.6. Pręty φ 16 mm do kotwienia krawężników w kapie.
Kotwy z prętów stalowych do zbrojenia betonu φ 16mm, o długości dostosowanej do przekroju elementów
obiektu na którym są ustawiane lub podanej w Dokumentacji Projektowej, należy wykonać ze stali A-IIIN
spełniającej wymagania ST M.12.01.02.
Kotwy należy wklejać w krawężnik za pomocą żywicy epoksydowej, dla której Wykonawca przedstawi
aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Zastosowana żywica powinna być materiałem twardniejącym
bezskurczowo, mieć bardzo dobre właściwości mechaniczne i mieć bardzo dobrą przyczepność do betonu i
kamienia. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, można zastosować żywicę, która ma
następujące właściwości:
– wytrzymałość po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20oC):
• na ściskanie
> 90 N/mm2,
• na zginanie
> 44 N/mm2,
• na rozciąganie > 25 N/mm2,
przyczepność do podłoża (po utwardzeniu pod wodą, w temperaturze +20°C): 2,5 ÷ 3,5 N/mm2.
2.7. Klej epoksydowy lub zaprawa epoksydowa do osadzenia prętów φ 16 mm w krawężnikach.
2.8. Bitumiczny materiał trwale elastyczny do wypełnienia szczeliny między krawężnikiem, a nawierzchnią
bitumiczną – lepiszcze asfaltowe z asfaltu modyfikowanego kauczukiem z wypełniaczami. Lepiszcze musi być
stosowane wraz z należącym do jednego systemu środkiem gruntującym.
Wymagania dla lepiszcza
- temperatura pięknienia wg metody PiK (jednostka - °C)
≥80 wg PN-EN 1427:2001
- penetracja w temperaturze 25°C, igła (jednostka 0,1mm)
≤70 wg PN-EN 1426:2001
- spływność w temperaturze 60°C, (jednostka mm)
≤5 wg PN-B-24005:1997
- Nawrót sprężysty w temp. 25°C, (jednostka %)
≥80 wg TWT-PAD-97
Poliasfalty Drogowe, IBDiM, Zeszyt Nr 54
- Temperatura łamliwości wg Fraassa (jednostka °C)
≤-15 wg PN-89/C-04130
Użyte materiały muszą być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Aprobaty techniczne oraz atest
producenta.
Uszczelnienie powinno być odporne na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i
smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych
do –300C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu
odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu, stali i materiału
kamiennego krawężnika. Kit uszczelniający powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej według
zasad niniejszej ST są:
3.1 Krawężniki kamienne 20x30cm
Należy zastosować krawężniki uliczny, o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową, klasy 1, spełniające
wymagania PN-EN 1343.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- dla wysokości: ±3cm
- dla szerokości: ±1cm.
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Krawężniki powinny być dostarczane o długości ok. 1 m. W przypadku krawężników łukowych minimalna
długość krawężników łukowych powinna wynosić 50 cm, długość maksymalną określa producent; krawężniki
łukowe powinny być identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość całkowitą
kilku krawężników łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia spoin na krawędziach wspólnych powierzchni
widocznych; końce krawężników łukowych powinny być zaokrąglone.
Ostre krawędzie krawężników powinny mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczających 2 mm. Wymiary większych faz, zaokrąglonych naroży lub skosów, jeśli są stosowane,
powinny być określone przez dostawcę lub zamawiającego,
Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokość 5 cm od góry powinna mieć fakturę
średnio groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, powierzchnia spodu
surowa.
3.3. Materiały do posadowienia krawężników
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława wykonana
z betonu klasy B-25 według PN-B-06250.
3.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi
Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu
powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PNB-06712, wody wg PN-EN 1008
Do wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi prefabrykatów należy stosować mieszankę cementowopiaskową w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
gat. 1 spełniającego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.
3.5. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i między krawężnikami należy stosować masy zalewowe na
stosowane na gorąco lub stosowane na zimno.
Do uszczelniania „na gorąco” szczelin należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i
odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność
wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także
dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Masy zalewowe „na gorąco” są wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180oC.
Do uszczelniania „na zimno” szczelin podłużnych i poprzecznych należy stosować masy uszczelniające jedno
lub dwuskładnikowe, np. masy poliuretanowe, tiokolowe, z żywic uszlachetnionych, silikonowych,
poliwinylowych, epoksydowych, itp.
Masy jednoskładnikowe powinny mieć postać kitów ulegających utwardzeniu pod wpływem czynników
zewnętrznych (np. wilgoci). Mogą to być np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczelinę pod ciśnieniem, masy
konfekcjonowane w pojemniku fabrycznym (np. kartuszu), będącym jednorazowym ładunkiem itp.
Masy dwuskładnikowe powinny mieć postać gęstej cieczy, która utwardza się w szczelinie w wyniku
poprzedzającego aplikację dodania utwardzacza i wymieszania.
Masa uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Masa uszczelniająca powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
3. Składowanie
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów,
odmian i wielkości. Krawężniki należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach
drewnianych. Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna
przekraczać 1,2 m.
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673108.
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
4. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3.
Roboty związane z ustawieniem krawężnika wykonywane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.
Wiercenie otworów w krawężnikach wykonać wiertarkami udarowymi.
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na ławy:
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wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania składników,
samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

5. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka
transportowego. Powierzchnie obrobione zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kruszywo przewozić samochodami
samowyładowczymi, natomiast żywice epoksydowe przewozić dowolnymi środkami transportu wyposażonymi
w zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi.
5.1. Transport krawężników
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów potrzebnych dla ułożenia krawężników powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających ich dobry stan techniczny. Krawężniki można przewozić
dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie, na drewnianych podkładach, długością w
kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem należy je do transportu zabezpieczyć
przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej o grubości > 5 cm.
5.2. Transport pozostałych materiałów
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostałe materiały wg STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.3. WYKONANIE ROBÓT
5.3.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.3.2. Zakres wykonywanych robót dla krawężnika kamiennego mostowego
5.3.2.1. Wykonanie ławy pod krawężnik i ustawienie krawężnika obejmuje:
a) geodezyjne usytuowanie linii (poziome i wysokościowe) krawężnika na obiekcie mostowym,
b) ustawienie i przytwierdzenie oporników ławy (np. z listew lub desek),
c) wypełnienie na obiekcie przestrzeni między opornikami mieszanką mineralno-syntetyczną; przestrzeń
powinna być wypełniona z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogęszczenie mieszanki w czasie jej
uderzenia podstawą elementu krawężnikowego - należy zwrócić uwagę żeby wykonana ława była
przepuszczalna dla wody,
d) ustawienie i regulacja krawężnika,
e) demontaż oporników i wykończenie skosów ławy utrzymujących krawężnik,
f) zabezpieczenie krawężnika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem.
Kolejne krawężniki powinny "licować" się ze sobą tzn. nie mogą występować pomiędzy nimi uskoki.
Rozstaw drenów pod krawężnikiem zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.3.3. Przygotowanie krawężników kamiennych
Przed ustawieniem krawężnika mostowego należy nawiercić otwory (2 szt./1 m) i osadzić w nich na zaprawę
epoksydową pręty stalowe φ 16 mm.
5.3.4. Przygotowanie mieszanki mineralno-epoksydowej
Mieszanie żywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, należy wykonywać w sposób
zorganizowany, bez przerw, ponieważ czas zużycia żywicy jest ograniczony w zależności od temperatury
otoczenia. Przy mieszaniu żywicy epoksydowej z utwardzaczem przestrzegać instrukcji Producenta. Skład
mieszanki dobrać w taki sposób, aby nastąpiło otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek między nimi
tzn. żeby zapewnić jej przepuszczalność dla wody spływającej z izolacji spod chodnika.
5.3.5. Wypełnienie szczelin pomiędzy krawężnikami
Szczeliny między krawężnikami powinny być wypełnione kitem poliuretanowym (lub inną masą plastyczną
zaakceptowaną przez Kierownika Projektu (Inspektora Nadzoru)), a ponadto z tyłu uszczelnione np. taśmą
samoprzylepną.
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5.3.6. Wypełnienie szczelin na styku krawężników i nawierzchni oraz z kapami.
Między krawężnikiem, z nawierzchnią należy pozostawić szczelinę o szerokości 3cm. Szczelinę należy wypełnić
na całą jaj wysokość bitumicznym materiałem trwale elastycznym. Szczelinę między krawężnikiem, a wpustem
wypełnić bitumicznym materiałem trwale elastycznym.
Szczelinę pomiędzy krawężnikiem i kapą betonową wypełnić elastyczną masą uszczelniającą.
5.4 Ogólne warunki wykonania robót dla krawężnika kamiennego drogowego
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.4.1 Zakres wykonywanych robót dla krawężnika kamiennego drogowego
5.4.2 Ława betonowa
Ława betonowa posadowiona będzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa).
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać
zgodnie z PN-B-06251, przy czym należy stosować minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową wg 2.4.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy,
gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić
do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody.
Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w
czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.4.3. Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości
5cm po zagęszczeniu.
Krawężniki należy ustawiać ze spoinami szerokości 5mm minimum, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm.
Rzędne wysokościowe ustawionych krawężników powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i
zmyć wodą.
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną
głębokość i osuszeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Kontroli jakości robót podlegają użyte materiały - wymagania jak w punkcie 2 niniejszej ST.
Zakres kontroli jakości
Kontrola jakości robót obejmuje zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i ustaleniami ST.
Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu krawężnika podano w punkcie 5.2.1.
Kontroli dla krawężnika mostowego podlegają:
−
podlewka pod krawężniki,
−
równość powierzchni górnej i lica po ustawieniu,
−
styki pomiędzy sąsiednimi odcinkami krawężników,
−
wykonanie uszczelnienia za i przed krawężnikiem.
Dopuszczalne tolerancje
−
rzędna góry ławy pod krawężnik - ± 1,0 cm;
−
szerokość ławy pod krawężnik - ± 2,0 cm
−
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi ± 1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika;
−
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej wynosi
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
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równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej - ± 0,5 cm;
rzędna góry krawężnika - ± 0,5 cm;

Badania w czasie wykonywania robót dla krawężnika drogowego obejmuje:
Kontrola wykonania ławy betonowej
Należy sprawdzić co 20 mb:
– zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne
odchyłki niwelety ławy ± 1 cm na każde 100mb,
– odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,
– wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:
- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.
– równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde
100 mb.
Kontrola ułożenia krawężników
Należy sprawdzić co 20 mb :
– zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne
odchyłki niwelety ± 1 cm na każde 100 mb,
– usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,
– równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5
cm na każde 100mb.
Kontrola wypełnienia spoin
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach
wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego
krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb ustawionego krawężnika mostowego.
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb ustawionego krawężnika drogowego.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
− prace pomiarowe i przygotowawcze
− transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
− przygotowanie krawężników – nawiercenie od strony "wewnętrznej" otworów dla osadzenia prętów,
docięcie krawężników,
− osadzenie na klej epoksydowy w krawężnikach od strony "wewnętrznej" prętów,
− wyznaczenie linii prowadzącej,
− przygotowanie materiału na ławę - mieszanki z grysu 4÷6 mm z żywicą epoksydową,
− wykonanie ławy pod krawężnik,
− ustawienie krawężnika kamiennego wraz z jego regulacją,
− uszczelnienie styków między krawężnikami masą plastyczną (kitem poliuretanowym),
− uszczelnienie od tyłu styków krawężników taśmą,
− pielęgnacja podłoża,
− ochrona świeżo ustawionego krawężnika przed uszkodzeniem, ubytkami i opadami,
− uszczelnienie styku krawężnika kamiennego z kapą betonową kitem poliuretanowym wg Dokumentacji
Technicznej,
− wykonanie odpowiedniej szczeliny i wykonanie uszczelnienia bitumicznym materiałem trwale
elastycznym między krawężnikiem, a nawierzchnią bitumiczną,
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− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-30175
PN-B-11213:1997
PN-B-11113:1996

Kit asfaltowy uszczelniający.
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Krawężniki uliczne mostowe i drogowe.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
naturalny.
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-24005:1997
Asfaltowa masa zalewowa
PN-EN 12591: 2004
Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.
Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM Zakład Technologii
Nawierzchni.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Instrukcje Producenta użytych materiałów oraz odpowiednie Aprobaty techniczne
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M.20.01.03. INIEKCJE ŻYWICZNE RYS.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru iniekcji uszczelniającej przy
remoncie części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w
km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą
zasad prowadzenia robót związanych z iniekcją
wysokociśnieniową istniejących rys lokalnie na powierzchni przyczółków, skrzydełek i płycie pomostu. W jej
zakres wchodzą:
- prace przygotowawcze,
- wtłaczanie iniektu pod ciśnieniem,
- prace wykończeniowe.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne",
pkt 2.
Kompozycja iniekcyjna użyta przez Wykonawcę do wypełniania rys lub pęknięć w betonie powinna posiadać
ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
Do iniekcji rys lub pęknięć może być użyta jedynie kompozycja przeznaczona do stosowania przy wilgotnym
podłożu betonowym i o nieprzeterminowanej przydatności do stosowania.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu kompozycji
iniekcyjnej lub jej składników.
Przyczepność do betonu kompozycji iniekcyjnej, wyznaczona metodą "pull-off" przy średnicy krążka
próbnego 50 mm, powinna wynosić:
- nie mniej niż 3,5 MPa w przypadku projektowanego sztywnego zespolenia betonu w miejscu zarysowania lub
pęknięcia,
- nie mniej niż 3,5 MPa w przypadku projektowanego elastycznego wypełnienia rysy lub pęknięcia.
Wentyle iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w betonie naprawianego elementu przy
ciśnieniu wtłaczanej kompozycji, wynoszącym nie mniej niż wartość przewidywanego ciśnienia roboczego.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3.
Wybór narzędzi i sprzętu do prac iniekcyjnych należy do Wykonawcy.
Pompa do tłoczenia kompozycji iniekcyjnej powinna zapewnić możliwość sterowania wielkości ciśnienia
iniektu. Powinna ona tłoczyć kompozycję w sposób równomierny bez gwałtownych zmian ciśnienia.
Sprzęt oraz instalacja hydrauliczna zestawu iniekcyjnego, przy ciśnieniu roboczym iniektu do 10 MPa, nie
powinny wykazywać żadnych przecieków kompozycji.
4. TRANSPORT.
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
str. 175

Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

SSTWIORB

Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Transport i magazynowanie przez Wykonawcę materiałów iniekcyjnych powinny odpowiadać ogólnym
wymaganiom dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",
pkt 5.
Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. W dokumentacji tej,
dla każdej rysy lub pęknięcia powinny być podane informacje dotyczące:
- ruchu drogowego na obiekcie w trakcie prowadzenia robót iniekcyjnych,
- stanu pogody,
- ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanej kompozycji,
- objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej,
- trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych.
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac iniekcyjnych, należy do Wykonawcy.
Otwory w betonie do osadzenia wentyli iniekcyjnych powinny być dokładnie odpylone przy
pomocy odkurzacza przemysłowego. Usuwanie pyłów z otworów strumieniem sprężonego powietrza jest
niedopuszczalne.
Prace iniekcyjne powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego elementu
nie niżej niż + 7°C nie wyżej niż +25°C.
W porze deszczowej Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót iniekcyjnych
prowizorycznym zadaszeniem.
W przypadku, gdy objętość wtłoczonej do wentyla kompozycji iniekcyjnej znacznie przekroczy
przewidywaną wielkość, a z sąsiednich wentyli otwartych nie będzie wyciekać kompozycja. Wykonawca
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję co do
dalszego potwierdzenia iniekcji.
Po zakończeniu robót iniekcyjnych, wentyle powinny być usunięte z konstrukcji.
Sposób prowadzenia robót iniekcyjnych nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie odpady
kompozycji iniekcyjnej lub jej składników oraz popłuczyny pozostałe po myciu sprzętu
Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót i poddać utylizacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6.
Przed przystąpieniem do wtłaczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub pęknięcia, Wykonawca obowiązany
jest dokonać kontroli drożności szczeliny pomiędzy sąsiednimi wentylami przy użyciu sprężonego powietrza o
ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa.
W przypadku stwierdzenia braku drożności, Wykonawca powinien zainstalować dodatkowy wentyl.
Podstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji roboczej oraz
wizualne sprawdzenie wypełnienia rys lub pęknięć kompozycją po usunięciu masy powierzchniowego
uszczelniania rys.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak:
- zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość kompozycji iniekcyjnej wtłoczonej do wentyla,
- widoczne po zdjęciu masy powierzchniowego uszczelnienia odcinki rys lub pęknięć nie wypełnione
kompozycją,
- nie pojawienie się kompozycji w sąsiednim, otwartym wentylu,
- nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu rysy lub pęknięcia,
- zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyjnych,
- zbyt niskie ciśnienie końcowe wtłaczanej kompozycji,
- inne czynniki mające wpływ na jakość wykonywanych prac iniekcyjnych.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odwiertów kontrolnych we
wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscach, przy użyciu wiertła koronkowego o średnicy nie mniejszej niż
60 mm i pobranie próbek betonu o długości nie mniejszej niż 20 cm lub równej grubości naprawianego
elementu.
O jakości prac iniekcyjnych w takim przypadku decyduje stopień wypełnienia kompozycją rysy lub
pęknięcia w wyciętej próbce oraz postać zniszczenia tej próbki przy ściskaniu.
Stopień wypełnienia tej rysy lub pęknięcia, mierzony jest jako stosunek sumy długości odcinków szczeliny
wypełnionych kompozycją ( cm ) do całkowitej długości skleiny, widocznej na bocznicy i podstawach próbki
walcowej ( cm ) nie powinien być mniejszy niż 85 %.
Zniszczenie próbki przy ściskaniu powinno nastąpić w betonie, a nie w skleinie.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 m długości rysy lub pęknięcia, wzdłuż której zostały osadzone wentyle
iniekcyjne.
Długość rysy iniekcyjnej lub pęknięcia należy mierzyć z dokładnością do 50 cm.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9.
Odbiorowi podlegają:
- roboty przygotowawcze ( uszczelnienie powierzchniowe rys, osadzenie wentyli itp. ),
umożliwiające wtłaczanie kompozycji iniekcyjnej do wentyli ( odbiór międzyoperacyjny ),
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu.
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami SST oraz wyrażenie
zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia wszystkich robót związanych z iniekcją rys i pęknięć w betonie i spełnienia wymagań określonych
w projekcie technicznym, SST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1 mb faktycznie wykonanej i odebranej iniekcji rys lub pęknięć.
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji jak:
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót
objętych umową,
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie środków i urządzeń
pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy
odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie,
- wykonanie robót iniekcyjnych oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z
warunków realizacyjnych i rozwiązania technicznego konstrukcji wg SST.
- uporządkowanie terenu robót.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać 5,0 m iniekcji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
"Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji
ciśnieniowej" - Zeszyt 35 IBDiM.
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M.20.01.08. CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem
części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km
278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych z przygotowaniem
betonowych powierzchni do zabezpieczenia powłokami, napraw powierzchniowych, przygotowania powierzchni
do zespolenia, polegających na oczyszczeniu powierzchni z luźnych fragmentów betonu i innych zanieczyszczeń
metodą piaskowania lub hydropiaskowania:
- przyczółki, skrzydełka i schody skarpowe,
- lokalnie spód płyty pomosty, uszkodzone prefabrykowane gzymsy,
- powierzchnie części chodnikowej pod nawierzchnię,
- górna powierzchnia skrzydełek pod nawierzchnio-izolację,
- płyta pomostu pod izolację,
- ciosy podłożyskowe,
- powierzchnie stalowych elementów konstrukcyjnych (wieszaki, prowadnice pomostów roboczych, osłony
głowic sprężających, słupy latarni oświetleniowych, rury spustowe wraz z obejmami),
- ryflowane blachy osłonowe dylatacji w strefie chodników,
- profile dylatacyjne,
- łożyska,
- balustrady szczeblinkowe na moście i schodach skarpowych,
- styk dźwigarów i innych elementów stalowych na połączeniu z żelbetową płytą pomostu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST DM.00.00.00."Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiały.
Do wykonania robót powinny być użyte następujące materiały:
- piasek kwarcowy o granulacji do 2 mm,
- woda.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Stosowany sprzęt.
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Do wykonania robót stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez Wykonawcę gwarantujący
zachowanie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa.
Do kontroli jakości robót stosuje się specjalistyczny sprzęt umożliwiający nieniszczącą ocenę wytrzymałości
podłoża betonowego na odrywanie i zawartości szkodliwych soli.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi do akceptacji sprzęt do wykonania robót.
Do wykonania robót można wykorzystać jeden z niżej wymienionych sprzętów:
- urządzenie do piaskowania ,
- urządzenie do czyszczenia piaskiem z wodą.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne warunki transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Zakres robót.
Roboty przygotowawcze:
- usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń,
- usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,
- usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub
na korozję betonu lub stali zbrojeniowej.
Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do napraw powinno spełniać następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie > 25 MPa wg PN-74/B-06261,
- wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814:
* wartość średnia - 1,5 MPa,
* wartość minimalna > 1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym
minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla każdego obiektu.
Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie betonowej podłoża w stosunku do masy cementu nie może być
większa niż 0,4 % dla elementów żelbetowych, pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być
mniejsza niż 10.
Zawartość chlorków i ocena pH betonu powinna być określona wg "Wytycznych badania własności
ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach ", IBDiM 1992.
5.3. Osłony BHP.
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych dla otoczenia jak piaskowanie, natrysk powinny być stosowane
ekrany zabezpieczające.
Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy.
Sposób prowadzenia prac związanych z przygotowaniem podłoża betonowego nie może powodować
skażenia środowiska. Wszelkie odpady Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 6.
Przeprowadzenie wszystkich badań jakości robót związanych z wykonaniem oczyszczenia powierzchni
betonu należy do Wykonawcy.
Ocenę przygotowania istniejących powierzchni betonowych przeprowadza się wizualnie.
Oczyszczona powierzchnia powinna być wolna od zacieków, nalotów rdzawych i organicznych, luźnych
fragmentów betonu oraz zabrudzeń. Ocenę wizualną należy poprzeć wynikami badania wytrzymałości podłoża
na odrywanie. Na żądanie Inspektora Nadzoru należy także przeprowadzić nieniszczące badanie wytrzymałości
betonu na ściskanie jedną z metod - młotkiem Schmidta lub „pull-out”.
Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami zawartymi
w niniejszej SST.
Przygotowanie podłoża musi spełniać wymagania zawarte w pkt.5.2. niniejszej SST.
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6.2. Kontrola wykonanych robót.
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki wykonanych badań.
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w pkt 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest:
– 1 m2 przygotowania powierzchni betonu, powierzchnie stalowych elementów konstrukcyjnych jak
wieszaki, prowadnice pomostów roboczych, osłony głowic sprężających, słupy latarni
oświetleniowych, rury spustowe wraz z obejmami.
– 1 mb przygotowania powierzchni balustrady szczeblinkowej na moście i schodach skarpowych oraz
styku dźwigarów i innych elementów stalowych na połączeniu z żelbetową płytą pomostu,
– 1 szt. przygotowania powierzchni ryflowanej blachy osłonowej dylatacji w strefie chodników, profili
dylatacyjnych oraz łożyska.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie w dzienniku budowy przez Inżyniera wykonania robót
określonego rodzaju zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami SST
9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1 m2 przygotowanego i odebranego przez Inżyniera podłoża betonowego.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu,
- zakup i dostarczenie piasku,
- oczyszczenie powierzchni,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji.
Płatność za 1 mb przygotowanego i odebranego przez Inżyniera przygotowania powierzchni balustrady
szczeblinkowe na moście i schodach skarpowych oraz styku dźwigarów i innych elementów stalowych na
połączeniu z żelbetową płytą pomostu.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu,
- zakup i dostarczenie piasku,
- oczyszczenie powierzchni,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji.
Płatność za 1 szt. przygotowanego i odebranego przez Inżyniera przygotowania powierzchni ryflowanej blachy
osłonowe dylatacji w strefie chodników, profilów dylatacyjnych oraz łożyska
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu,
- zakup i dostarczenie piasku,
- oczyszczenie powierzchni,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach
obiektów mostowych.
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH SZLAMEM
POLIMEROWO-CEMENTOWYM.
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego
betonu szlamem PCC przy remoncie części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na
drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2 Zakres stosowania
SST Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z powierzchownym
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów betonowych mostu szlamem PCC w ilości 5 kg/m2 zgodnie
z przedmiarem robót:
– powierzchnie przyczółków i skrzydełka
– podpory pośrednie,
– ciosy podłożyskowe
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00 „Wytyczne ogólne”
PCC - zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej, szlam PCC, - j.w. lecz o uziarnieniu szkieletu
mineralnego do 0,5 mm i zawartości cementu 50%.
1.4.2 Warstwa szczepna (podkładowa) warstwa zwiększająca przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża
betonowego.
1.4.3 Warstwa pośrednia- warstwa wykonawcza w celu osiągnięcia projektowej grubości wyprawy
antykorozyjnej.
1.4.4 Warstwa zewnętrzna - warstwa zamykająca wyprawę antykorozyjną umożliwiająca uzyskanie różnych
faktur i odcienie wyprawy.
1.4.5 NPCC - natryskiwana zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej.
1.5 Ogólne wymagania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodności z dokumentacją,
Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami Inżyniera.
2 Materiały
Do wykonania robót należy użyć materiałów typu PCC lub NPCC należących do jednego systemu
materiałowego posiadającego Aprobatę Techniczną lub ważne Świadectwo Dopuszczenia do stosowania wydane
przez IBDiM
Materiały te muszą cechować się :
–
dobrą przyczepnością do podłoża,
–
minimalnym skurczem,
–
szczelnością,
–
odpornością na ścieranie.
3 Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w SST DM.00.00.00
3.2 Wykonanie zabezpieczeń
Do wykonania zabezpieczeń Wykonawca zobowiązany jest posiadać specjalistyczny sprzęt przewidziany przez
producenta materiałów np.:
betoniarka o pojemności 40 -100 l o wymuszonym działaniu, wolnoobrotowe mieszadła do zapraw,
urządzenia do przygotowania powierzchni np. piaskownice, hydropiaskownice, urządzenia do natrysku zapraw,
ręczne naczynia do aplikacji zapraw, przyrządy laboratoryjne umożliwiające pomiary temperatury, wilgotności,
wytrzymałości na odrywanie itp.
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
str. 181

Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

SSTWIORB

4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dot. Transportu
Ogólne wymagania podane w SST DM.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 4
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera
pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem dla składnika suchego zaprawy i mrozem dla płynu
zarobkowego. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.
5 Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. Wymagania Ogólne „pkt. 5
5.2 Zakres robót
5.2.1 Warunki atmosferyczne
Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technologicznych
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami w czasie deszczu i przy wilgotności
przekraczającej 90%
5.2.2 Przygotowanie podłoża
Do wykonania prac przygotowawczych można przystąpić najwcześniej po 14 dniach od zabetowania
elementu.
Podłoże należy oczyścić metodą piaskowania celem usunięcia mleczka cementowego pozostałości środków
antyadhezyjnych i innych zanieczyszczeń.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub
zeszlifowane, a zagłębienia głębokości do 0,5 cm wypełnione poprzez szpachlowanie zaprawą PCC.
Bardzo duże ubytki i nierówności przekraczające 0,5 cm należy naprawić zaprawą PCC (wg SST
M.13.06.01).
Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w obiektach nowo budowanych powinna być równa
wytrzymałości gwarantowanej wynikającej z przyjętej klasy betonu, natomiast w konstrukcjach
remontemwanych powinna być ≥25 MPa.
Wytrzymałość na odrywanie metoda pull-off dobrze przygotowanego podłoża powinno wynosić średnio nie
mniej niż 1,5 MPa, minimalna wartość powyżej 1,0 MPa.
Przed nanoszeniem warstwy podkładowej podłoże powinno być nawilżone wodą i powierzchniowo
przeschnięte
(matowe).
5.2.3 Przygotowanie mieszanek
Zaprawę (szlam) należy przygotować zgodnie z kartami technicznymi opracowanymi przez producenta.
Zaprawa powinna być przygotowana w mieszarkach o poj. 50-100 l. lub wolnoobrotowymi mieszadłami.
Zabrania się używania do tego celu betoniarek wolnospadowych.
Zaleca się zużyć każdorazowo całą zawartość opakowania ze składnikami sypkimi , bez dzielenia go na
porcje. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug i przebarwień. Ilość płynu zarobkowego
powinna mieścić się w granicach określonych kartą technologiczną, a konsystencja dogodna do aplikacji.
5.2.4 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Wyprawę zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać w trzech warstwach przy łącznym zużyciu materiału
w ilości 5 kg/m2.
warstwa szczepna - (podkładowa) w ilości 1,0-1,5 kg/m2 powinna być nakładana ostrym pędzlem lub
szczotkami i mocno wcierana w podłoże.
warstwa pośrednia - w ilości 2-3 kg/m2 może być nanoszona przy pomocy szczotek lub natrysku.
W czasie wykonywania tej warstwy należy wykorzystując tę samą mieszankę zaszpachlować
ewentualne nierówności. Warstwę pośrednią można nakładać po związaniu w-wy podkładowej do
tego stopnia by nie uległa ona uszkodzeniu.
warstwa zewnętrzna - w ilości 1,0 -1,5 kg/m2 może być nanoszona szczotkami lub przy pomocy natrysku.
Rodzaj faktury powinien być zaakceptowany uprzednio przez Inżyniera. Ze względu na
niebezpieczeństwo zabrudzenia powierzchni zaleca się aby wszystkie warstwy wyprawy na jednym
elemencie wykonane zostały w przeciągu max 1 tygodnia.
Łączna grubość wypraw nie powinna być mniejsza od 2 mm
5.2.5 Pielęgnacja
Ze względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych należy:
pamiętać o wstępnym zwilżeniu podłoża,
nie wykonywać warstw grubszych niż 1,5 mm (3 kg/m2),
chronić wyprawę przed nadmiernym nasłonecznieniem i wpływem wiatru przez osłonięcie folią, plandeką
lub matami,nie wykonywać robót w ekstremalnych warunkach pogodowych.
6 Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać wyniki
tych badań Inżynierowi. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Kontrola jakości obejmuje :
badania przydatności materiałów,
kontrolę wykonania robót.
6.2 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez
producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów.
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca
6.2.1. Przed przystąpieniem do robót winno podlegać kontroli m.in. właściwe przygotowanie podłoża
wg pkt. 5.2.1
6.3. Badania w trakcie wykonania robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę :
- otoczenia,
- materiałów,
- podłoża,
oraz wilgotność powietrza i podłoża.
Wykonawca wykonuje badania kontrolne. Zakres i miejsce badań kontrolnych ustala Inżynier. W
szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonanych przez Wykonawcę.
Sprawdzenie grubości wyprawy należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm
przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 wykonanej wyprawy,
lecz nie mniej niż 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje nadzór inwestorski. Uzyskane wyniki należy
porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonych w Polskich Normach lub aprobatach
technicznych. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna (poniżej 80% grubości
projektowanej) lub większy niż grubość maksymalna (3-krotna minimalna grubość wyprawy zalecana przez
producenta), to należy wykonać pomiar dodatkowy w miejscy wskazanym przez nadzór. Jeżeli ten drugi pomiar
będzie mieścił się w określonych granicach grubości, to należy uznać, że ogólna grubość wyprawy spełnia
wymagania. Uzyskane wyniki należy ocenić wg. wymagań: grubość wyprawy powinna być zgodna z grubością
projektowana z dopuszczalnymi odchyleniami ±20%.
Badanie wytrzymałości wykonanej wyprawy na odrywanie należy wykonać wg PN-EN 1542:2000. Należy
wykonać co najmniej 1 pomiar na każde 25 m2 wykonanej powłoki, przy czym nie mniej niż 5 dla każdego
elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje nadzór inwestorski. Wartość średnia wszystkich pomiarów nie powinna
być niższa niż 1,5 MPa, a minimalna wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być niższa niż 1,0 MPa. Jeżeli
wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od wartości podanej powyżej. wówczas należy wykonać dodatkowy
pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez nadzór. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni
warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnich ze wszystkich pomiarów nie
będzie niższa od wartości średniej określonej powyżej, to można uznać, ze warunek wytrzymałości na
odrywanie został spełniony.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie naprawianymi partiami
Jeżeli poszczególne ubytki będą wykonywane źle to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i
wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki
określonych parametrów
7 Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar powinien być wykonany na budowie w m2 zabezpieczonej powierzchni przy zużyciu materiału w
ilości 5 kg/m2.
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wskazanych w dokumentacji projektowej z wyjątkiem
dodatkowych powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.
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8 Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00„wymagania ogólne” pkt.8
Odbiorowi podlegają :
podłoże betonowe,
wykonane zabezpieczenie antykorozyjne betonu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przewidywane
pokrycie powierzchniowe warstwą ochronną).
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwe
wykonanych warstw, bez hamowania postępu robót.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i
robót.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i
pomiarów wtedy gdy :
- zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją,
- istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszt tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera.
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres do wykonania robót poprawkowych lub poleci
zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, w/g zasad określonych w niniejszej specyfikacji.
Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej
warstwy na nową Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie z Inżynierem.
9 Podstawa płatności
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Płatność za m2 zabezpieczonej powierzchni przy zużyciu materiału w ilości 5 kg/m2 należy przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych,
z ewentualnymi potrąceniami.
Cena jednostkowa wykonania zabezpieczenia metodą niniejszej SST obejmuje :
- prace pomiarowe i inwentaryzacyjne uszkodzeń do naprawy zaakceptowane przez Inżyniera,
- dostarczenie składników,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- wykonanie warstwy sczepnej (podkładowej),
- wykonanie warstwy pośredniej i zewnętrznej
- pielęgnację wykonanych warstw,
- montaż i demontaż osłon zabezpieczających powłok malarskich dźwigarów i stężeń poprzecznych przed
uszkodzeniem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,
- uprzątnięcie terenu budowy i usunięcie resztek preparatów.
10 Przepisy związane
10.1 Normy
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe Podstawowe zasady projektowania
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Nazwy i
określenia
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogólne zasady użytkowania konserwacji i
napraw
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukcji.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -Ochrona materiałowo-strukturalna -- Wymagania
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metody
badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metody
badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury
i beton -- Część 1: Klasyfikacja
PN-EN 1062-2:2000 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury
i beton -- Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności)
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury
i beton -- Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu
PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 4: Łączenie konstrukcyjne
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Pomiar
przyczepności przez odrywanie
PN-EN 13295:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -Oznaczanie odporności na karbonatyzację
PN-EN 13395-4:20045 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -Oznaczanie urabialności -- Część 4: Stosowanie zapraw do napraw powierzchni sufitowych
10.2 Inne
„Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych” zał. do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn.27.11.1998.
„Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich.Cz. I Wymagania” IBDiM
2003 Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych tom 5.5 - wydany przez
GDDM.
Normy związane wymienione w SST.
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M.20.01.12. SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI
BEZSKURCZOWYMI TYPU PCC (reprofilacje ubytków).
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót reprofilacyjnych
zaprawami bezskurczowymi typu PCC przy remoncie części przejazdowej mostu przez rzekę Bug
w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonywanie robót przy naprawie zaprawami bezskurczowymi typu PCC na remontowanym moście:
– przyczółki i skrzydełka gr. śr. 20mm,
– podpory pośrednie gr. śr. 20mm,
– spód płyty pomostu gr. śr. 20mm,
– spód wspornika gr. śr. 20mm,
– powierzchnia prefabrykowanych gzymsów gr. śr. 20mm,
– ścianki zapleczne gr. śr. 40mm
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2.
2.2. Materiały do reprofilacji.
Do wykonania robót reprofilacyjnych należy użyć gotowe zaprawy firmowe bezskurczowe posiadające Aprobatę
Techniczną IBDiM.
Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na ściskanie i pękanie, wykazują
minimalny skurcz, są doskonale mrozoodporne, odporne na działanie soli, doskonale przyczepne do betonu,
zabezpieczają pęknięcia betonu. Można je nakładać ręcznie w warstwie o grubości do kilku centymetrów.
Zapraw bezskurczowych nie należy nakładać bezpośrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura
o

otoczenia może spaść poniżej 4 C w ciągu 48 godzin po aplikacji. Przy pracach zimowych, obszar naprawy
o

należy zamknąć i ogrzać do temperatury powyżej 4 C.
2.3. Podstawowe parametry jakościowe jakim powinny odpowiadać zaprawy.
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni
- > 40,00 MPa,
Odporność na działanie soli (ASTM 672)
- doskonała,
Minimalna zawartość powietrza po nałożeniu
- 4,0 %,
Przyczepność do betonu
- > wytrzymałości betonu,
Odporność na zamarzanie / topienie (ASTM C666A)
- < 1 % strat.
2.4. Składowanie materiałów.
Zaprawa powinna być przechowywana w sposób zabezpieczający przed zamoknięciem i w suchych
pomieszczeniach. Materiały przechowywane w oryginalnych zamkniętych workach, w suchych i chłodnych
pomieszczeniach powinny nadawać się do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy. Pakowane są w worki o
wadze 20 - 30 kg.
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3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do uzupełniania ubytków betonowych.
a). sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy:
- mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszającymi o pojemności 300 l lub większej,
- kielnia,
- drewniana packa tynkarska,
- gąbka.
b). sprzęt do pielęgnacji ułożonych zapraw:
- urządzenie do zraszania wodą,
- brezentowe lub plastikowe folie.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4.4.2. Transport
materiałów do uzupełniania ubytków betonowych. Transport materiału do uzupełniania ubytków betonowych
powinien być tak dobrany, aby nie powodował obniżenia jego jakości.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni do ułożenia zaprawy bezskurczowej.
Przed ułożeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna być możliwie chropowata, oczyszczona z luźno
związanych z podłożem i kruchych elementów betonowych, pyłu i innych zanieczyszczeń. W przypadku
wystąpienia mleczka cementowego należy je usunąć powodując uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to
piaskowanie lub zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem ( 50 MPa ) - przygotowanie powierzchni obejmuje SST
M.20.01.08. Widoczne pręty zbrojeniowe muszą być zabezpieczone przed korozją środkiem pasywującym.
Przed ułożeniem zaprawy powierzchnia betonu musi być matowo-wilgotna, a więc uprzednie nawilżenie jej
wodą jest absolutnie konieczne. Jeśli beton jest bardzo suchy, należy nawilżyć go w dniu poprzedzającym
naprawę.
5.3. Przygotowanie zaprawy.
Najczęściej zaprawy bezskurczowe dostarczane są w postaci gotowych wyrobów w opakowaniach
wymagających dodania na budowie firmowego płynu zarobowego lub zwykłej wody zarobowej w proporcjach
ściśle określonych w kartach technicznych producenta zaprawy.
Mieszanie powinno odbywać się w mieszalnikach lub w małych ( 150 l ) betoniarkach przeciwbieżnych.
Do mieszalnika wlać około 3/4 żądanej ilości wody. Dodać suchą zaprawę i mieszać do uzyskania
jednorodnej mieszanki wolnej od grudek. Następnie dodawać pozostałą wodę dla uzyskania oczekiwanej
konsystencji. Jeżeli wymieszany materiał zacznie twardnieć nie nadaje się do dalszego stosowania.
5.4. Wbudowanie zaprawy bezskurczowej.
Po wymieszaniu zaprawę przelać z mieszalnika do taczki i wbudowywać ręcznie kielnią lub drewnianą
packą. Zacieranie na gładko wykonuje się stosując zacieraczki metalowe lub z gąbki.
5.5. Pielęgnacja.
Świeżo położony materiał powinien być zabezpieczony przed gwałtownym odparowaniem wody. Najlepsze
rezultaty osiąga się zraszając ułożoną zaprawę wodą w ciągu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywając
powierzchnię wilgotną tkaniną lub stosując środek chemiczny zwalniający parowanie wody. Chronić przed
deszczem przez kilka godzin po wbudowaniu.
5.6. Warunki BHP.
Zalecane jest wykonywanie robót reprofilacyjnych w gumowych rękawiczkach ochronnych.
W razie kontaktu ze skórą zmyć produkt wodą. Chronić przed dziećmi. Narzędzia umyć wodą zaraz po
użyciu - stwardniały produkt można usunąć tylko mechanicznie. Pozostałości zapraw nie powinno się wyrzucać
do kanalizacji, wody ani na teren budowy.
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5.7. Zgodność wykonania robót z zaleceniami producenta.
Wszystkie roboty należy wykonać ściśle przestrzegając zaleceń producenta podanych w instrukcji stosowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakości środków do uzupełniania ubytków betonu.
Ocena środków do uzupełniania betonu powinna być oparta na atestach producenta. W przypadku braku
atestu wykonawca powinien przedstawić własne badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować jakość
środków dla każdej dostawy.
6.3. Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonowej.
Powierzchnia powinna być porównana do standardów wymaganych przez producenta materiałów.
6.4. Sprawdzenie prawidłowości nanoszenia zapraw.
Prawidłowość nanoszenia zapraw powinna być sprawdzona wizualnie. Ocenia się jednorodność wykonania,
stwierdza brak pustek i równomierność rozłożenia zaprawy. Dopuszczalna odchyłka - 8 mm na łacie długości 2
m. Jakość ułożonej zaprawy oraz ilość zużytego środka powinny być zgodne z wymaganiami instrukcji
stosowania wydanej przez producenta.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania szpachlowania i reprofilacji o gr. śr. 20mm i o gr. śr. 40mm.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą
SST podlegają odbiorowi ostatecznemu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i
oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za 1 m2 szpachlowania i reprofilacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, przygotowanie zaprawy, naniesienie
kolejnych warstw zapraw na oczyszczoną powierzchnię, pielęgnację ułożonych zapraw, wykonanie badań,
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej, jak również wykonanie odpowiednich
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo użytkowników.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-74/B-06261. Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
2. PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych
4. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych - IBDiM Żmigród, 1998 r.
5. Karty techniczne producentów materiałów.
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M.20.02.03. PREFABRYKOWANE ELEMENTY DROGOWO-MOSTOWE.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów prefabrykowanych
związanych z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze
krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− oczyszczenie, naprawa i wymiana uszkodzonych ścieków skarpowych,
− lokalne naprawy ubytków i spoinowania na powierzchni umocnienia stożków pod obiektem
betonem klasy B25,
− umocnienie wylotu ścieku skarpowego wg KPED 01.29,
− wymiana, naprawa żelbetowych prefabrykowanych studni rewizyjnych wraz z pokrywami urządzeń
obcych,
1.4.Określenie podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i z definicjami podanymi w
ST DM..00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
oraz poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne.”
2.2. Rodzaje materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne.”
2.2. Rodzaje materiałów.
2.2.1 Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-11113
2.2.2. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.3 Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i
PN-B-14501 - stosunek objętościowy cementu do piasku 1:3 odwodnionym.
2.2.4 Beton B30 i jego składniki
Beton na elementy odwodnienia powierzchniowego należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami
dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”. Beton musi spełniać następujące
wymagania wg PN-B-06250:
− nasiąkliwość nie większa niż 5 %,
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.
Kruszywo stosowane do betonu umocnień stożków powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw
do betonów klas B 30.
Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego
płukanego.
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej
mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania normy
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PN-B-19701.
Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25 należy stosować cement
klasy 32,5 NA.
2.2.5
Deskowanie
powinno
odpowiadać
wymaganiom
określonym
w
PN-B-06251.
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
− tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
− gwoździe wg BN-87/5028-12,
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-8201.
2.2.6 Elementy prefabrykowane
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków oraz pokryw studni
rewizyjnych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do wykonania prefabrykatów należy stosować
beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej B25.
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 5%.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna
przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
na długości ± 10 mm,
na wysokości i szerokości ±
3 mm.
grubość - 5 mm
wymiary rzucie - 5 mm
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
2.2.7 Krawężnik kamienny
Krawężnik kamienny powinien spełniać wymagania STD.08.01.01 Krawężnik na ławie betonowej.
2.2.8. Kamień narzutowy
Kamień łamany nieobrobiony ze skał twardych, ciężkich, nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w
wodzie i nie wchodzący w reakcje z wodą.
Optymalna średnica kamienia -100 do 180 mm.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3.
Wykonawca robót powinien dysponować następującym sprzętem i narzędziami pracy:
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu lub płyty ubijające,
- betoniarka,
- taczki,
- łopaty.
Sprzęt używany do wykonywania schodów powinien mieć akceptację Inżyniera.
4. TRANSPORT.
Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania schodów i ścieków powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.
5.1. Ścieki prefabrykowane
Wykonanie robót przy naprawie ścieków pochodnikowych i skarpowych powinno przebiegać w następujący
sposób:
− należy dokonać demontażu uszkodzonych elementów prefabrykowanych ścieków z podbudową,
− w istniejącej skarpie nasypu należy wykonać koryto o odpowiedniej głębokości i szerokości (przy
właściwym zagęszczeniu nasypu nie powinno być problemów z utrzymaniem pionowych ścian koryta),
− wykonanie i zagęszczenie podsypki z chudego betonu klasy min. B-10,
− osadzenie nowych ścieków w miejsce usuniętych uszkodzonych,
− wyrównanie skarp nasypu przy ściekach,
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5.2. Lokalne naprawy ubytków i nieszczelności na powierzchni umocnienia stożków pod obiektem.
Wykonanie robót przy układaniu naprawie ubytków i nieszczelności na powierzchni umocnienia stożków
powinno przebiegać w następujący sposób:
− należy dokonać usunięcia odprysków i nieczystości lokalnie z powierzchni umocnienia stożków np.
przez czyszczenie strumieniowo-cierne,
− dokonanie ewentualnych nacięć istniejących rys, spękań i ubytków,
− oczyszczenie przygotowanej powierzchni z kurzu i innych nieczystości oraz zagruntowanie,
− wykonanie iniekcji i uzupełnienie ubytków z betonu klasy min. B-25,
5.3 Wyloty ścieków skarpowych należy wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych
(KPED 01.29).
5.4 Uszkodzone pokrywy studni urządzeń obcych należy wymienić na nowe elementy, a uszkodzone części
górne komór studni należy rozebrać i odtworzyć (nadbetonować) za pomocą betonu klasy min. B25
spełniającego wymagania SST oraz wytycznych dla przedmiotowych branż dla których wbudowane są studnie
rewizyjne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6.
W czasie wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania jakości wykonywanych robót.
Inżynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót, zwracając uwagę na takie układanie betonowych
prefabrykatów aby ułożone w sposób zapewniający szczelność zakończenia elementu prefabrykowanego.
Kontrolę odnośnie zagęszczania podsypki z betonu kl. B-10 należy prowadzić zgodnie z normą PN-68/B06050.
Kontrola odnośnie betonowania elementów prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonów zwykłych zgodnie z normą PN-88/B-06250.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest:
– 1 mb faktycznie wykonanego ścieku skarpowego,
– 1 m2 wykonania i odebranych naprawy ubytków i nieszczelności na powierzchni umocnienia stożków
pod obiektem,
– 1 szt. wykonanego i odebranego umocnienie wylotu ścieku skarpowego oraz wymiana, naprawa
żelbetowych prefabrykowanych studni rewizyjnych wraz z pokrywami urządzeń obcych,
o konstrukcji zgodnej z projektem technicznym i zaleceniami Inżyniera.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie wyników badań kontrolnych należy sporządzić protokół odbioru robót.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, ściek oraz naprawę ubytków na powierzchni umocnienia
stożków należy uznać za wykonaną zgodnie z SST i dokumentacją techniczną. W przeciwnym wypadku
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i zgłosić do ponownego odbioru.
9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1 mb faktycznie wykonanych i odebranego ścieku oraz 1m2 naprawy ubytków na powierzchni
umocnienia stożków pod obiektem i 1 szt. wykonania umocnienia wylotu ścieku skarpowego oraz wymiany lub
naprawy prefabrykowanych studni rewizyjnych urządzeń obcych.
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji jak:
− usunięcie uszkodzonych górnych części studni rewizyjnych, ścieków, pokryw i ścieków oraz
odprysków i nieczystości na naprawianych powierzchniach,
− przygotowanie podłoży,
− dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń,
− ułożenie betonowej podsypki,
− ułożenie na podsypce prefabrykowanych elementów ścieku,
− wykonanie iniekcji i uzupełnienie ubytków z betonu,
− odtworzenie uszkodzonych części studni rewizyjnych wraz z nowymi porywami,
− badania kontrolne,
− uporządkowanie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, TRANSPROJEKT,
Warszawa.
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M.20.03.01. RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE Z HDPE DO ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ
OBCYCH
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z
wykonaniem przepustów kablowych z rur HDPE w konstrukcji wspornikowej płyty pomostu dla zabezpieczenia
urządzeń obcych w związku z remontem części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok
na drodze krajowej nr 50 w km 278+663.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz
z określeniami podanymi w WWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia podano w WWiORB DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiORB
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera.
2.1. Rury
Należy zastosować rury na kanały z polietylenu wysokiej gęstości PEH (HDPE) o sztywności obwodowej
większej niż 35 kN/m2. Powinny to być rury przeznaczone dla przestrzeni otwartych
i zabezpieczone przed wpływem promieni ultrafioletowych.
Typ, średnica i giętkość rur powinna być dostosowana do miejsca w którym ma być elementem
zabezpieczenia elementu.
Rury powinny być wyposażone w linkę do wciągania przewodu lub być dwudzielne w zależności od
możliwości wbudowania.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Dobór sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania robót należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z
Inżynierem. Sprzęt do montażu powinien być zgodny z Projektem Technologii i Organizacji Robót
opracowanym przez Wykonawcę.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIEROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB DM-0.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robót
W projekcie tym należy rozwiązać m.in. następujące zagadnienia:
–
szczegółowe rozpracowanie sposobu łączenia rur (rysunki robocze),
–
przejścia przez przyczółki, i płyty przejściowe,
–
metodę montażu,
–
pomosty i podesty robocze umożliwiające dostęp do miejsca wbudowania rur,
Projekt techniczny remontu części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej
nr 50 w km 278+663.
str. 192

Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

SSTWIORB

–
zagadnienia bezpieczeństwa pracy,
–
bezpieczeństwo ruchu na obiekcie i pod obiektem w trakcie prowadzenia robót.
5.2. Przepusty kablowe
Rury przewidziane do umieszczenia w konstrukcji obiektu należy podwiesić i przymocować w położeniu nie
powodującym załamywanie się zabezpieczanych elementów tak, aby nie zmieniły swego położenia.
Rury należy zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza zanieczyszczeń i wody, poprzez owinięcie
styków taśmą dowolnego typu.
Rury należy dylatować w miejscach dylatacji konstrukcji wg Dokumentacji Projektowej i rysunków
roboczych wykonanych przez Wykonawcę.
Końce rur należy zabezpieczyć przed przedostaniem się wody z zewnątrz.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie zapisów
w Dzienniku Budowy lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów
z wymaganiami rysunków oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w pkt.2 niniejszej WWiORB.
6.2. Kontrola wbudowanych rur
Sprawdza się zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i Projektem Technologii i Organizacji Robót.
Sprawdzenie rur obejmuje kontrolę tolerancji ustawienia, trwałości położenia przed betonowaniem
konstrukcji, prawidłowości połączeń wg niniejszej Specyfikacji oraz drożność rur.
Należy sprawdzić wizualnie sposób wykonania przejść przez przyczółki i mocowanie do konstrukcji płyty
pomostu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 mb wykonania i odbioru rur osłonowych (zabezpieczających) urządzeń obcych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlegają:
– rury przed ich wbudowaniem (na podstawie zgodności z Dokumentacją Techniczną i wymaganiami
normy).
– rury po ułożeniu a przed ich zakryciem (na podstawie stwierdzenia prawidłowości ułożenia oraz ich
drożności).
– materiały konstrukcyjne użyte do wykonania odtworzenia kanalizacji kablowej,
– wykonanie przejść przez przyczółki i inne elementy płyty pomostu,
– wykonanie uszczelnienia rur ochronnych,
– zamocowanie rur osłonowych na konstrukcji obiektu mostowego.
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych rur osłonowych zabezpieczenia urządzeń obcych.
Cena jednostkowa uwzględnia:
− usunięcie uszkodzonych rur osłonowych, odprysków i nieczystości na naprawianych powierzchniach,
− dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń,
− przygotowanie elementów zabezpieczających (np. oczyszczenie) oraz elementów do wbudowania,
− wymianę uszkodzonych elementów wraz z mocowaniem,
− wykonanie uszczelnień,
− badania kontrolne,
− uporządkowanie terenu robót.

10. PRZEPISYZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-79/H-74393

Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania
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PN-88/H-84020
PN-83/H-92120
PN-81/H-93402
PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-70/H-97050
PN-70/H-97051
PN-70/H-97052
PN-71/H-97053
PN-74/C-81515
PN-80/C-81531
PN-93/C-89218
PN-84/H-93000
PN- EN 24016:1998
PN- EN 28765:1999
PN- EN 24015:1999
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10242:1998
PN-87/C-89004
PN-89/S-10050
PN-EN-22063:1996
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Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i
niskostopowej.
Kątowniki nierównomierne stalowe walcowane na gorąco.
Śruby z łbem sześciokątnym.
Nakrętki sześciokątne.
Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do
malowania.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania.
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej.
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C,
Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym /średnica trzpienia =
średnicy podziałowej/ klasa dokładności C.
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem metrycznym drobnozwojowym. Klasa
dokładności A i B.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
kształtu i wymiarów.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary
Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego.
Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.
Obiekty mostowe.. konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i
ich stopy
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