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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonanie i odbioru robót konstrukcyjnych i
drogowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami technicznymi określonymi w spisie
specyfikacji.
1.3.1. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych:
Grupa:
Klasa:
Kategorie:
Grupa:

45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45200000-9

Klasa:
Kategoria:

45220000-5
45221000-2

Klasa:

45230000-8

Kategorie:

45231000-5

Kategorie:
Kategorie:

45232000-2
45233000-9

Kategorie:
Grupa:

45234000-6
74000000-9

Kategorie:
Klasa:

74200000-1
74230000-0

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty inżynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei
podziemnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa,
księgowości oraz inne
Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne
Usługi inżynieryjne

1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB będą stosowane przez Wykonawcę w języku
polskim i te norm, które są wydane tylko w języku angielskim.
Normy winny być odczytywane w związku z Rysunkami oraz STWiORB i być uważane za integralną część tychże, jak
gdyby były w nich powielone. Wykonawca jest zobowiązany znać ich treść i wymagania.
Konsekwencje wynikające z nieznajomości w/w norm, instrukcji, przepisów itp. obciążą Wykonawcę.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Specyfikacje Techniczne (ST) należy przez to rozumieć
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z 2004 r.).
1.3.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
Roboty drogowe (tom I):
D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych
D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.02. Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z umocnieniem
D.02.03.01. Wykonanie nasypów
D.02.03.03. Zasypanie obiektu mostowego gruntem
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.02. Odwodnienie drogi
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D.04.00.00.
D.04.01.02.
D.04.03.01.
D.04.04.02.
D.04.05.02.
D.04.07.01.
D.05.00.00.
D.05.03.05.
D.05.03.12.
D.05.03.13.
D.05.03.25.
D.05.03.26b.
D.06.00.00.
D.06.01.01.
D.07.00.00.
D.07.01.01.
D.07.05.01.
D.07.06.02.
D.08.00.00.
D.08.01.01.
D.08.02.02.
D.08.03.01.

PODBUDOWA
Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudowa z betonu asfaltowego
NAWIERZCHNIE
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Nawierzchnia z asfaltu lanego (dawna nazwa asfalt twardolany)
Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
Uszorstnienie nawierzchni
Naprawa, wzmocnienie lub zabezpieczenie przed spękaniami odbitymi nawierzchni asfaltowej przy
użyciu siatki szklano węglowej
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Oznakowanie poziome
Bariery ochronne stalowe
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej
Obrzeża betonowe

Roboty mostowe (tom II):
M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa
M.12.02.01. Kotwy ze stali klasy A-I, A-II, A-III N - montaż
M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym
M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym (C 12/15)
M.13.01.07a. Zaprawy betonowe typu PCC
M.15.00.00. IZOLACJA
M.15.01.03. Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
M.15.01.05. Izolacja z żywicy syntetycznej
M.15.02.03. Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
M.16.00.00. ODWODNIENIE
M.16.01.03a. Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
M.16.02.01. Drenaż z rur PCV za obiektem
M.17.00.00. ŁOŻYSKA
M.17.01.06. Łożyska stalowe - konserwacja
M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.06. Styk dylatacyjny szczelny
M.18.01.07a. Styk dylatacyjny szczelny – masa dylatacyjna
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA
M.19.01.01a Krawężnik mostowy kamienny
M.19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowych
M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.07. Oczyszczenie powierzchni konstrukcji mostowych
M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
M.20.01.10. Roboty na skarpach - schody skarpowe rewizyjne
M.20.01.11. Roboty na skarpach - ściek skarpowy
M.20.01.13. Polimerobetonowy gzyms mostowy
M.20.01.16. Wzmocnienie konstrukcji żelbetowych taśmami i matami z włókien węglowych
M.20.01.17. Prace pomiarowe na budowie
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Autostrada – droga dwujezdniowa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się
ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych.
1.4.2. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność do zamierzonego stosowania.
1.4.3. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
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1.4.4. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga)
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
węzeł).
1.4.5. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.6. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z
nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.7. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.8. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.10. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią Zamawiającego, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcą i Projektantem.
1.4.11. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą
członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór nad
wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo-finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.
1.4.12. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.13. Kanalizacja deszczowa – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych z terenu oraz rynien i innych urządzeń odwadniających obiekty.
1.4.14. Kanalizacja sanitarna – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków
sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynków.
1.4.15. Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych będąca przedstawicielem Zamawiającego, o
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.
1.4.16. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.17. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.18. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.19. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podporach mostowych,
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.20. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.21. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Kosztorys ofertowy – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności ich wykonania, z podaniem cen
jednostkowych Wykonawcy za każdy asortyment robót. Kosztorys ofertowy jest uzupełnionym przez Wykonawcę
Ślepym Kosztorysem.
1.4.23. Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.24. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.25. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.26. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.27. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniająca dogodne warunki ruchu.
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne konstrukcji nawierzchni. Może
się ona składać z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
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1.4.28. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.29. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.30. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.31. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.32. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.33. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.34. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.35. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.36. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.37. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.38. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.39. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wędrówek zwierząt dziki żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.41. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.42. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór
1.4.43. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.44. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami) przęsła mostowego.
1.4.45. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju
niosącego.
1.4.46. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu
oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.47. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.48. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcje jako tworzące część terenu budowy.
1.4.49. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
1.4.50. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno–użytkowych. Zadanie może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub
jej elementu.
1.4.51. Zezwolenia – wszystkie zezwolenie, koncesje, zatwierdzenia, opinie, zgody lub pozwolenia wszelkich Władz
Państwowych lub Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej, które są wymagane zgodnie z prawem w związku a
Pracami lub innymi działaniami zgodnymi z Umową Wykonawczą.
1.4.52. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że
dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną.
1.4.53. Znak CE – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany
wyrób budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą Techniczną lub Krajową Specyfikacją
Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1.4.54. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu B 25 zbrojonego 4 prętami d=10mm, pomalowany na żółto z
wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. Słupek o wymiarach: - przekrój poprzeczny – 10 x 12 cm,
- długość 100 cm ( w tym 50 cm wkopany w grunt).
1.4.55. Geodezyjne słupki graniczne (betonowe z betonu B 25) stabilizowane w punktach granicznych pasa
drogowego.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić Zagrożenia dla ludzi
imienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na
tych obszarach w szczególności przed:
- hałasem,
- wibracją,
- drganiami i wstrząsami,
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazów, pyłów i dymów,
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi,
- znaczącymi i gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i wykonawczy) i dwa komplety STWiORB. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy uprawniony geodeta Wykonawcy wyznaczy
i utrwali punkty główna trasy.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy, jeśli warunki zamówienia tego wymagają, Wykonawca winien przedstawić
Inspektorowi Nadzoru w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- Sporządzona przez Wykonawcę.
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny Kontraktowej
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:
- Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2.
- Projekty technologiczne i organizacyjne robót,
- Projekt dróg dojazdowych-technologicznych,
- Aktualizację projektu stałej organizacji ruchu (w przypadku, gdy projekt stałej organizacji ruchu przekazany przez
Zamawiającego utraci ważność),
- Projekty odwodnienia wykopów w dostosowaniu do panujących w trakcie robót warunków gruntowo wodnych
- Projekty przebudowy nie zainwentaryzowanej sieci drenarskiej,
- Projekty warsztatowe,
- Projekty technologiczne i organizacji robót dla wszystkich robót objętych kontraktem,
- Projekty elementów i urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji robót (np. deskowań, rusztowań,
pomostów, stanowisk technologicznych, ścianek szczelnych, zabezpieczenia wykopów i innych),
- Projekty tymczasowych obiektów do przeprowadzenia wód istniejących cieków w czasie prowadzenia robót (grodze,
rowy tymczasowe, rurociągi tymczasowe i inne),
- Instrukcje eksploatacji i użytkowania obiektów mostowych oraz wszystkich innych elementów, urządzeń i systemów
wykonywanych i montowanych w ramach Kontraktu,
- Inne projekty wymienione w Dokumentacji Projektowej dotyczącej obiektów mostowych,
- Drobne projekty robocze wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych,
- Dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami
przepisów Ustawy o Odpadach (Dz. U. z 2007r Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami).
Przed przystąpieniem do robót w/w projekty muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Opracowania
muszą być przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogólnymi i Warunkami Szczegółowymi
a przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyższym terminie są
jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków z uwagi na wybraną technologię
Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 3 egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W/w projekty muszą być opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiającym i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz
elektronicznej na płycie CD – wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę przechodzą
na Zamawiającego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą przekazania dokumentacji do
uzgodnienia.
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Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji zatwierdzającej dla
projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem.
Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone
w cenę kontraktową, jak również wszelkie koszty robót wynikające z w/w projektów.
1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawcę
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami Zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz
osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w
częściach, lecz komplet Dokumentacji musi zostać złożony w terminach określonych w pkt 1.5.2.1.
Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru,
ustalić wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania dokumentacji (ewentualnie terminy składania
poszczególnych części Dokumentacji oraz zawartość poszczególnych części).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć co najmniej 7 dni przed datą złożenia
w/w dokumentów.
1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawcę e ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy
uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.
1.5.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi
Nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad, w przejrzystej i prostej formie w 4 egzemplarzach – w formie
wydruku i elektronicznie dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użytkowania, w formie
i treści zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie później niż 21 dni roboczych przed datą Wystawienia Świadectwa
Przejęcia. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym
wykonaniu robót.
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie
wynikające z niej wymagania i roboty z cenie kontraktowej poszczególnych pozycji.
Brak wyszczególnienia w pkt 9 „Podstawa płatności” odpowiedniej STWiORB robót, a wymienionych choćby w
jednej części Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru po konsultacji z Projektantem.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz zgłosić wszystkie
uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od daty otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków,
ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót.
Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Dane
określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
obiektu mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń,
pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przekazania odcinka robót w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Świadectwa
Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie
obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania
odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objętych przekazanym terenem budowy, za które
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie pozostawiał na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może stwarzać
zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie
ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca
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jest zobowiązany do:
- wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych do
transportu,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- spisania protokołu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z
uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i
wyposażenie na i z tereny budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i
potwierdzony powyższym protokółem. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
Dokumentację powyższą Wykonawca przekaże do wiadomości Inspektora Nadzoru w formie elektronicznej i w formie
wydruku.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
zareagować natychmiast, nie później jednak niż w ciągu do 24 godzin i przystąpić do kontynuacji utrzymania.
- Zabezpieczenia terenu budowy
- Utrzymanie organizacji ruchu, w tym obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających,
- Utrzymania ciągów ruchu kołowego łącznie z trasami objazdów
nie podlegają odrębnej zapłacie i utrzymuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych, zgodnie z
Ustawą Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowy będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji Kontraktu.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, w tym w szczególności wynikające z przepisów [8], [9], [10], [11], [12], [13] i [22].
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem robót oraz stosować się w czasie ich prowadzenia do
zapisów zawartych w wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz Wojewodę Łódzkiego pozwoleniu na budowę.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
III) możliwością powstania pożaru.
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane
prace składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa.
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie
lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów, w
tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonawca winien uzyskać odpowiednie zezwolenia na
odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków i siedlisk podlegających ochronie na podstawie Ustawy o Ochronie
Przyrody. Dokumentację niezbędną do ich uzyskania Wykonawca przed złożeniem do właściwego organu
administracji winien uzgodnić z Zamawiającym. Powyższa dokumentacja oraz warunki wynikające z uzyskanych na
jej podstawie pozwoleń wliczona jest w Cenę Kontraktową i nie może stanowić podstawy przyszłych roszczeń wobec
Zamawiającego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe e wyniku realizacji robót.
Uznaje się, że wszelki koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej i Inspektora Nadzoru.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości,
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny obiektów. Nieodłączną
częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i
elektronicznej do wiadomości Inspektora Nadzoru w ciągu 30 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca uzgodni z użytkownikami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji robót przy założeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierżawy terenu na czas prowadzenia
robót oraz koszty ewentualnych odszkodowań za tymczasowe zajęcie gruntu pod inwestycję, zgodnie z projektem
zostaną wypłacone właścicielom przez Wykonawcę. Koszty szkód poniesionych przez właścicieli terenów
spowodowanych przez Wykonawcę poniesie Wykonawca bez udziału Zamawiającego.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor
Nadzoru, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.
Za wszelkie ewentualne szkody związane z czasowym zajęciem działek leżących poza projektowanym pasem
drogowym, związane np. z przebudową infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiałów, itp.
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek przywrócenia działki do stanu pierwotnego bądź do
naprawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed właściwym sądem.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których
stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
Jeżeli obsługa komunikacyjna realizowanej inwestycji będzie odbywała się drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowiązany do uzgodnienia obsługi komunikacyjnej w odpowiednim zarządzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizację zjazdów, sposób utwardzenia zjazdów.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg lub obiektów
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich
naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub
obiektu.
Wykonawca jest również zobowiązany w trakcie budowy zapewnić tymczasowy dostęp do pól leżących po drugiej
stronie projektowanej drogi w związku z koniecznością prowadzenia prac rolnych i wypasania bydła.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W terminie wynikającym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty
Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu
(likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę publiczną np.
przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót.
Jeżeli Zamawiający przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania własnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystąpić). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarządzającym ruchem.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
obowiązujące przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i z
uzasadnieniem ich zastosowania przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Jeżeli w trakcie realizacji
zadania określonego umową, zostaną wydane nowe: przepisy, rozporządzenia, uzupełnienia (erraty do opublikowanych
dokumentów), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzględnie musi je wdrożyć jako przepisy
uzupełniające i/lub zastępujące (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiającego.
1.5.13. Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora Nadzoru i będzie
postępował zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów
lub niewybuchów poniesie Zamawiający.
1.5.14. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiającego) niezbędne do realizacji robót na
własny koszt.
W ciągu dwóch tygodni od wejścia na budowę Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia robót zgodnie z Projektem
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić jednostkom kontrolującym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umożliwić uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.
2. MATERIAŁY
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie
definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
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Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w sposób ciągły w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł
miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących
ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w
związku z dostarczeniem materiałów do robót
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót zgodnie z zapisami
STWiORB. Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach (o ile taki nadmiar powstanie) należy do
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia humusu do bazy materiałowej Zamawiającego
wskazanej przez Inspektora Nadzoru. Ilości humusu muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora
Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały z rozbiórek i odpadowe
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną
zagospodarowane zgodnie z STWiORB przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. W
przypadkach nie określonych w STWiORB o przydatności materiałów z rozbiórek do ponownego wykorzystania
zadecyduje Inspektor Nadzoru.
Wszelkie materiały potwierdzone przez Inspektora Nadzoru jako przydatne do wykorzystania, należy odwieźć na
składowisko materiałowe Zamawiającego wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Koszty usunięcia i utylizacji materiałów opisane są w punkt 9 podstawy płatności właściwych STWiORB. Wykonawca
będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych STWiORB i zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. nr 62 z
20.06.2001)
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach.
Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania miejsca utylizacji materiałów przed przystąpieniem do robót.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów
przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do
założonych w ofercie nie stanowi podstawy do zmiany ceny kontraktowej.
2.3.1. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzące z rozbiórek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w miejsce wskazane
przez właściciela Tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z właścicielem sieci
rzeczywiste odległości odwozu materiałów i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w
stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).
Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je jako nie przydatne i
postąpić jak w pkt 2.3.
2.4. Materiały zawierające azbest
Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca
unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób określa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649).
Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
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wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Miejsce i sposób składowania materiałów winien uwzględniać wymogi
ochrony środowiska, o których mowa w pkt 1.5.6. niniejszej specyfikacji.
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki:
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i
z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych organów, co do przewozu nietypowych
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon
samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody
bądź sprężonym powietrzem.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kolejność robót przyjęta w w/w Projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami istniejącymi i
projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robót, Programy Zapewnienia
Jakości oraz Projekty uzupełniające z Inspektorem Nadzoru.
Na 40 dni przed przystąpieniem do wykonania robót bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedłoży
Insprktorowi Nadzoru projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badań z zarobów próbnych, próbkami materiałów
wsadowych oraz deklaracjami zgodności na te materiały.
Powyższe projekty recept, Inspektor Nadzoru powinien skierować do sprawdzenia przez Laboratorium Zamawiającego
i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzić je i pozwolić Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek.
Kopia zatwierdzonej recepty powinna trafić do Wykonawcy.
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach, do których posiada prawo władania
terenem. W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych prawem
władania, wynikających np. z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty
i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować
odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia w stopniu możliwym do
zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dokona wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znaków pomiarowych jest mu znany, a ich
odtworzenie jest ujęte w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie (o ile zajdzie
taka konieczność) wszystkich punktów pomiarowych i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń w czasie
trwania robót na swój koszt do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia.
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace
do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a
następnie po zakończeniu budowy -złożyć operat z pomiaru powykonawczego- do państwowego zasobu geodezyjno
kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę
wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
I
przed przystąpieniem do robót:
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego,
c) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa
inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci,
II
w trakcie prowadzenia robót:
e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
f) pomiary przemieszczeń i odkształceń (mogą być również prowadzone w miarę potrzeby do końca
okresu gwarancyjnego),
III
po zakończeniu robót
g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
i) trwale zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego
j) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierającego:
- wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego w układach „1965" i „2000",
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mapę wstęgową z oznaczeniem stabilizowanego punktu.
- protokóły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa
drogowego.
Stabilizację punktów należy wykonać geodezyjnymi słupkami granicznymi (z krzyżem p. 1.53).wkopanymi w grunt.
Górna część słupka powinna wystawać do 10 cm ponad teren.
W linii granicznej w odległości do Im (przy słupku granicznym) należy wkopać świadka punktu granicznego
(określony w p. 1.54).
Świadki powinny być rozmieszczone (oddalone od siebie) w odległości nie większej niż 200 m z zachowaniem wizury
widoczności między nimi.
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W przypadkach, gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu słupkiem granicznym, należy zastąpić go innym
elementem zamocowanym a podłożu (np. pręt stalowy, rurka). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic
topograficzny określający jego położenie.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów
geodezyjnych, które podlegają ochronie we trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia skrajni pod istniejącymi obiektami oraz sieciami przed przystąpieniem
do robót i na każdym etapie prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kart studni.
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi branżami), ustalić miejsca kolizyjne i
opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.
W przypadku wystąpienia kolizji, Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót
w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają
odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w nie przywołanych
w STWiORB a obowiązujących na terytorium Polski: Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw,
normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni dopuszczalne tolerancje w ocenie wyników badań. Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i określonym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie fundamentów,
fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je
w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót.
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz inne Projekty
wymagane w STWiORB (pkt 1.5.2.1). Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie
wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają
odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.
5.2. Tyczenie robót
Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu, Zamawiający przekazuje Wykonawcy w wersji
wydruku i wersji elektronicznej:
- plan zagospodarowania terenu,
- planszę zbiorczą uzbrojenia,
oraz wydruk raportu tyczenia osi układu drogowego.
Otrzymane współrzędne x, y Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w stosunku do wytyczonej osi układu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi układu drogowego (w tym również odczytywane dodatkowe punkty na
osi układu drogowego).
Ponieważ dane te nie są zabezpieczone przed zmianami, w przypadku błędów odczytu odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, a rozstrzygająca jest wartość z odczytu wprost z przekazanego Zamawiającemu nieedytowalnego
elektronicznego nośnika danych np. CD R.
Dane na nośniku danych wykonane są w trzech kopiach, które posiadają Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje się
własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.
Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje związane z zagubieniem nośnika danych.
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawą do wykonania robót będzie
wersja papierowa, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu dodatkowej zapłaty.
Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych współrzędne x, y potrzebnych mu elementów. Dla współrzędnej „z,;
obowiązuje następująca zasada:
- dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z" elementu jest nowe ,,"z" terenu
istniejącego,
- dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) współrzędną „z
elementu jest nowe „z" projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje się na głębokościach określonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie
podanych zasad ogólnych.
5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości terenów sąsiednich
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Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie oddziaływania na
środowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz w pozwoleniu na
budowę. Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest do
spełnienia wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przekształcenie.
2. Zaplecze budowy należy zorganizować poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,
c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia l6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
3. Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w szczególności zapewnić:
a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, parkingów dla
pracowników itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
c) właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez koncesjonowane
firmy.
4. Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego
prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne
oddziaływanie na środowisko.
5. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej,
zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety.
6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace porządkowe a teren
tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu.
7. Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie inwestycji, dopuszcza się inny
sposób zagospodarowania mas ziemnych przy uwzględnieniu następujących warunków:
a) możliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, do rekultywacji terenów
zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów,
b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
c) transport mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (600 - 2200) w rejonie obszarów zabudowy
mieszkalnej,
d) nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu,
e) należy prowadzić ewidencję przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.
8. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się
pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie szkodliwych celem
wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją.
9. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
10. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od 1 marca do 31
sierpnia włącznie).
11. Na terenach wzmożonej migracji płazów w trakcie wykonywania robót budowlanych należy prowadzić nadzór
herpetologiczny.
12. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać
stosunków wodnych, nie należy powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.
13. Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i stosować metody ograniczające ilość
odpompowywanej wody.
14. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed
hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 - 2200).
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakości(PZJ) W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) cześć ogólną opisującą:(przedstawioną przed rozpoczęciem Robót)
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: (przedstawioną przed rozpoczęciem robót
danego asortymentu)
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót przez Wykonawcę
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć wymagania określone
w: STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywołanych w STWiORB a aktualnie obowiązujących:
Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt pomiarowy i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może dokonać wizytacji zaplecza technicznego
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia zadeklarowane w PZJ znajduje się na
zapleczu i we właściwym miejscu oraz czy sprzęt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada załączonym w PZJ
dokumentom.
W celu ustalenia poprawności działania sprzętu, może również zażądać przeprowadzenia badań sprawdzających.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wymaganą jakość określoną w
w/w dokumentach (w pkt 6.2.)
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgłoszone
niedociągnięcia (za wyjątkiem niesprawności sprzętu badawczego), Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Natomiast niesprawność sprzętu musi być usunięta w przeciągu doby, w
przeciwnym wypadku, Inspektor Nadzoru wstrzyma realizację tych Robót, które wymagają badań na sprzęcie
uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgłoszenia o poprawności działania. W tym przypadku, okres wstrzymania
Robót, nie może mieć wpływu na terminowe wykonanie Kontraktu.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dowodzących o jakości materiałów i
Robót, ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów bądź Robót,
które budzą wątpliwości, co do jakości i spełnienia wymagań, o ile kwestionowane materiały i/lub Roboty nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub dostosowane do wymagań z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku wyników negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek muszą być uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i właścicieli urządzeń użyteczności
publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor
Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również
rozszerzyć zakres własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.
W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą
niewiarygodność raportów Wykonawcy, całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtórne i dodatkowe badania wykażą
prawidłowość raportów Wykonawcy całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Inspektora
Nadzoru.
6.7. Identyfikacja materiałów
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposób
trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt l. Ustawy Prawo Budowlane.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza się
do stosowania:
1) Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń,
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną aprobatą
techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a
producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył
do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą,
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z
przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, nie może
być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje
Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
b) decyzja pozwolenia wodno-prawnego,
c) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
d) protokoły przekazania terenu budowy,
e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
f) protokoły odbioru robót,
g) protokoły z narad i ustaleń,
h) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego. Po zakończeniu zadania dokumenty budowy zostaną przekazane właściwym jednostkom administracji
drogowej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilości obmiarowe wynikające z założonych tolerancji wykonania nie podlegają dodatkowej zapłacie.
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Pomiary grubości warstw dla danej konstrukcji należy sprawdzać w tym samym miejscu.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora
Nadzoru. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny oraz
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Obliczenia wraz
ze szkicami będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną
zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB. Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporządzając odpowiednie szkice z podaniem
niezbędnych wymiarów, z których jednoznacznie może być wyliczona obmiarowa: długość (m), szerokość (m),
grubość (m), powierzchnia (m2), objętość (m3). Wzór szkicu powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Dokumentację złożoną ze: szkiców, wyliczonego i zapisanego obmiaru w książce obmiarów, dokumentacji
fotograficznej obmiarów (skatalogowanej w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, który dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi Nadzoru w dwóch
egzemplarzach (oryginał kopię). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentów
odbiorowych jak również podstawę do sporządzania faktury.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest
uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.4. Odbiór Ostateczny Robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa
Przejęcia.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie:
- oceny wizualnej wykonanych Robót,
- oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów (określonych w pkt 8.4.2),
- ocenie opartej na informacjach z całego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora Nadzoru,
- listy usterek i wad sporządzonej na dzień odbioru.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
Komisja swoje stanowisko wyraża w protokóle spisywanym w dniu odbioru.
W przypadku, gdy komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór to Kierownik
Projektu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny (po uprzednim usunięciu przyczyny,
przez Wykonawcę ).
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie,
aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,
W przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na
budowę Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia oświadczenia Projektanta i Inspektora Nadzoru o
zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
oraz przepisami.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające
lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz ustawą o
wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materiały wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania danego materiału.
7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcę i Laboratorium Zamawiającego, na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektów, które dokumentuje
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
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11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej w pliku *.dwg.
12. Operat z pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynierskich prowadzonych powstających i powstałych
w trakcie budowy aż do terminu odbioru ostatecznego robót
13. Protokoły podpisane z właścicielami nieruchomości zajętych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej –
dotyczące zaspokojenia roszczeń.
14. Protokoły z odbiorów technicznych branżowych.
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 10, w
rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych
w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana
na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu ślepego.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badanie składające się na jej wykonanie, określone
dla tej Roboty w pkt STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na
stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:
płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, stanowisk pracy i dźwigów itp. ), koszty
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjnokartograficznej.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)
[2] Zarządzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami),
[4] Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi zmianami),
[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami),
[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami),
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206),
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005
poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami).
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[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213),
[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi
zmianami),
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).
[18] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
[19] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami)
[20] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393
[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi
zmianami),
[22] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami),
[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),
[25] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
[26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochraną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
[27] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
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D.01.00.00.
D.01.02.02.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny ze skarp w ramach realizacji zadania: remont mostu w m.
Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu
i darniny na całej głębokości jej zalegania (o średniej grubości ok. 30 cm) ze skarp drogi, wykonywanych w ramach
robót przygotowawczych dla wykonania nasypów chodników na dojściach do remontowanego mostu jw.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia
należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
oraz koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego
sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować:
noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3 oraz łopaty i szpadle.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym.
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darninę należy przewozić transportem samochodowym.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Roboty należy wykonać na skarpach drogi w miejscach, gdzie przewiduje się wykonać nasypy dla chodników.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp – ułożyć ją
należy na powierzchniach skarp umacnianych przez humusowanie i obsianie nasionami traw.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy chodników jest pokryta darniną
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o
szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od
0,05 do 0,30 metra.
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi
być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to
należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach
trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu.
Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub
spycharek i przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny:
powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej,
grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej,
prawidłowość spryzmowania humusu i darniny.
Kontrola polega na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.
Zbędny humus powinien zawierać co najmniej 20 % części organicznych.
Ilość zdjętej ziemi urodzajnej powinna zostać ustalona podstawie obmiarów geodezyjnych przeprowadzonych przed i
po zdjęciu ziemi urodzajnej.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub/i darniny zgodnie z
Dokumentacją Projektową i stwierdzonym stanem faktycznym.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
27

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez Inspektora Nadzoru głębokość,
- załadunek i transport ziemi urodzajnej na składowisko przyobiektowe,
- składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
- utrzymanie odkładu z niezbędnym zakresie,
- koszt uzyskania pozwolenia na składowisko,
- opłaty za składowisko,
- załadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
- bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami pojazdów,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
- wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.
10. Przepisy związane
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.03.

Wyburzenie obiektów budowlanych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB jest rozbiórka istniejących obiektów w ramach realizacji zadania: remont mostu w
m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą rozbiórek wykonywanych w czasie robót rozbiórkowych dla
wykonania remontu obiektu jw. i obejmują:

demontaż barieroporęczy ochronnych stalowych,

rozebranie wsporników przęsła i skrzydełek,

rozebranie izolacji,

skucie skorodowanego betonu na powierzchniach betonowych przęsła i podpór.
Zmiana zakresu rozbiórek może być wprowadzona przez Inspektora Nadzoru i wynikać będzie z faktów ustalonych w
czasie rozbiórki.
Należy przewidzieć oczyszczenie miejsca robót po wykonanych rozbiórkach.
Złom z elementów stalowych demontowanych docelowo stanowi własność Inwestora.
Materiał rozbiórkowy traktuje się jako gruz, który stanowi własność Wykonawcy i należy go niezwłocznie usunąć
poza teren budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2. Materiał rozbiórkowy traktuje się jako gruz. Złom z elementów stalowych demontowanych docelowo
stanowi własność Inwestora.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:
− spycharki,
− ładowarki,
− dźwigi,
− młoty pneumatyczne,
a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń i prac strzałowych. Część robót można prowadzić ręcznie.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Do transportu nie rozdrobnionych fragmentów przęseł należy użyć samochodów z naczepą dłużycową.
Można użyć dowolnego środka transportu ze wskazaniem na jednostki samo wyładunkowe przy wywozie gruzu.
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Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.
Materiały pochodzące z rozbiórki, z wyjątkiem destruktu bitumicznego i elementów stalowych stanowią własność
Wykonawcy i powinny zostać usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych poza Teren Budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty.
5.2. Czynności wstępne
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których
zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone
przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez
Zamawiającego.
5.3. Roboty rozbiórkowe
Wszystkie części obiektów przewidzianych do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego
wykorzystania (np. elementy stalowe) powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w STWiORB lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Ponieważ obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego
Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.4. Zakres wykonywanych robót
Roboty omówione w niniejszym STWiORB obejmują:

demontaż barieroporęczy ochronnych stalowych,

rozebranie wsporników przęseł i skrzydełek,

rozebranie izolacji,

skucie skorodowanego betonu na powierzchniach betonowych przęsła (gr. 2 do 8 cm),

skucie skorodowanego betonu na powierzchniach betonowych przyczółków i skrzydełek (gł. do 2 cm).
Zmiana zakresu rozbiórek może być wprowadzona przez Inspektora Nadzoru i wynikać będzie z faktów ustalonych w
czasie rozbiórki.
Należy przewidzieć oczyszczenie miejsca robót po wykonanych rozbiórkach.
Złom z elementów stalowych demontowanych docelowo stanowi własność Inwestora.
Materiał rozbiórkowy traktuje się jako gruz, który stanowi własność Wykonawcy i należy go niezwłocznie usunąć
poza teren budowy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków i budowli, gruzu,
kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D.02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru są: 1 m3 rozbieranej konstrukcji, 1 m – dla demontażu barieroporęczy.
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa robót obejmuje:
- wyznaczenie zakresu, oznakowanie robót,
- rozebranie, pocięcie i rozkruszenie konstrukcji żelbetowych (ramy betonowej zbrojonych stalą zbrojeniową,
skrzydeł, betony ochronne i podłoża),
- demontaż balustrad stalowych,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- przemieszczenie, załadunek i odwiezienie materiałów rozbiórkowych,
- uporządkowanie terenu rozbiórki,
- odwiezienie sprzętu i oznakowania.
W kosztach należy ująć wywóz gruzu i złomu z elementów stalowych z rozbiórek wykonywanych docelowo oraz ich
składowanie i utylizację.
Zmiana zakresu rozbiórek może być wprowadzona przez Inspektora Nadzoru i wynikać będzie z faktów ustalonych w
czasie trwania rozbiórki.
10. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą
prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami,
do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
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D.01.02.04.

Rozbiórka elementów dróg

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką
elementów dróg w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych dla wykonania remontu obiektu
jw. i obejmują:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na moście (gr. 21 do 28 cm),
- frezowanie nawierzchni bitumicznej dojazdach do mostu - na odcinkach, gdzie wymieniana będzie cała
konstrukcja jezdni (gr. 15 cm),
- frezowanie nawierzchni bitumicznej dojazdach do mostu - na odcinkach, gdzie wykonane będą chodniki (gr. 4
cm),
- rozbiórkę podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm,
- rozbiórkę umocnienia skarp stożków trylinką wklęsłą,
- rozbiórka ścieków i schodów skarpowych,
- demontaż barier ochronnych SP-06 na dojazdach,
- demontaż zapór ogrodzeniowych chodników (U-12 typ A) – szt. 4,
- demontaż pozostałości po barierach betonowych typu „zakopiańskiego”.
Długość remontowanego odcinka jezdni – 169,21 m.
1.4. Określenia podstawowe
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Nie występują. Materiał rozbiórkowy bitumiczny (destrukt) stanowi własność Inwestora. Pozostałe materiały
rozbiórkowe traktuje się jako gruz, który stanowi własność Wykonawcy.
3. Sprzęt
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
3.1. Dobór sprzętu
Do wykonania frezowania należy używać frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na określoną w STWiORB głębokość z dokładnością określoną w punkcie 5.1.1.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń
poprzecznych i podłużnych powierzchni po zfrezowaniu.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od szerokości skrawanej powierzchni. Przy frezowaniu na
całej szerokości przekroju (wcinki) wymaga się, aby bęben skrawający był co najmniej o szerokości 1200 mm
(zalecana powyżej 2000 mm). Frezarki powinny być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z
jezdni na samochody. Wskazane jest, aby były one wyposażone w systemy odpylania. Za zgodą kierownika projektu
można dopuścić frezarki bez tego systemu w obszarach niezabudowanych.
Sprzęt użyty do frezowania powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika projektu.
Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie, przy najmniejszym
zakłóceniu ruchu.
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Dla uzyskania akceptacji sprzętu przez kierownika projektu wykonawca przedstawi dane techniczne frezarek,
a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzi demonstrację pracy frezarek, na własny koszt.
Ponadto przewiduje się użycie: sprężarek z młotami pneumatycznymi, młotów elektrycznych, spycharek, zrywarek, pił
mechanicznych innego drobnego sprzętu ręcznego. Część robót można prowadzić ręcznie.
4. Transport
Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
4.1. Dobór środków transportu
Materiały pochodzące z rozbiórki, z wyjątkiem destruktu bitumicznego stanowią własność Wykonawcy i powinny
zostać usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych poza Teren Budowy.
5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty.
5.1. Zakres wykonywanych robót
5.1.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5.1.1. Wykonanie frezowania
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na
własny koszt projektu roboczego, zawierającego:
- plan rzędnych powierzchni istniejącej warstwy górnej w przekrojach prostopadłych do osi drogi i odległych od siebie
o nie więcej niż 10 m,
- naniesienie na plan rzędnych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubości warstw nawierzchni, które
podlegać będą frezowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu frezowania.
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową z
dokładnością do ± 5 mm.
Nierówności zfrezowanej powierzchni mierzone łatą 4-ro metrową zgodnie z BN-8931-04, przy użyciu klina
pomiarowego o szerokości 40 mm nie powinny wynosić więcej niż 8 mm.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po zfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa
należy spełnić następujące warunki:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać
40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na zfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się
większy uskok niż określono w punkcie b), ale przy głębokości większej niż 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej należy spełnić warunki określone w OST D-05.03.11 „Recykling”. Destrukt
bitumiczny stanowi własność Inwestora.
Wykonanie frezowania prowadzone będzie na całej szerokości jezdni pasami o szerokości odpowiadającej
charakterystyce użytej maszyny oraz odpowiadającej podziałowi przekroju poprzecznego jezdni na odpowiednie
głębokości frezowania. Przy jednokrotnym przejściu maszyny frezującej można wykonać ścięcie nawierzchni do
poziomu obniżonego w stosunku do poziomu sąsiednich pasów o max 50 mm - zarówno w styku podłużnym jak i
poprzecznym.
Frezowanie (rozbiórkę) istniejącej nawierzchni na moście należy wykonać na głębokość 21 do 28 cm, na długości
całkowitej wymiany konstrukcji jezdni poza obiektem – głębokość 15 cm oraz na powierzchni jezdni na długości
chodników – głębokości 4 cm.
Destrukt bitumiczny stanowi własność Inwestora.
5.1.2. Rozbiórka konstrukcji jezdni na dojazdach
Przewiduje się rozbiórkę konstrukcji podbudowy - z kruszywa o 20 cm nad na dojazdach do mostu.
Krawędź końcowa powinna być w miarę możliwości pionowa i osiowo prosta. Nie może być postrzępiona.
Rozbiórka nieprzydatnych materiałów powinna być prowadzona w ilości i wyznaczonym rozmiarze zgodnie z
dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte
poza Teren Budowy. Kiedy w trakcie wykonywania robót pojawią się oznaki występowania nieprzewi-dzianych
nieprzydatnych materiałów, to o takich faktach powinien być niezwłocznie powiadomiony Inspektor Nadzoru, który
powinien podjąć decyzję, co do rozmiaru i koniecznego usunięcia nieprzydatnego materiału.
5.1.3. Demontaż barier i wygrodzeń
Występujące na remontowanym odcinku drogi bariery ochronne SP-06 oraz wygrodzenia chodników U-12 typ A, a
także pozostałości barier betonowych typu ”zakopiańskiego” należy zdemontować ręcznie.
Materiały stalowe z rozbiórki stanowią własność Inwestora, betonowe należy zutylizować.
6. Kontrola jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola prawidłowości wykonania robót
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
- Dokumentacją Projektową i wskazaniami Kierownika Projektu w zakresie kompletności wykonanych robót,
- wymaganiami określonymi w punkcie 5 niniejszej STWiORB.
6.2. Badania w czasie robót
Kontrola jakości podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary określone w tablicy 1
Tablica 1.

Zakres częstotliwości badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno
Lp.
Właściwości
Częstotliwość badań kontrolnych
1
Równość podłużna
łatą 4-metrową co 20 m
2
Równość poprzeczna
łatą 4-metrową co 20 m
3
Spadki poprzeczne
co 50 m
4
Szerokość frezowania
co 50 m
5
Głębokość frezowania
na bieżąco

6.3. Dopuszczalne tolerancje
Frezowana powierzchnia nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z następującymi tolerancjami:
- równość podłużna i poprzeczna jak w p. 5.1,
- spadek poprzeczny
± 0,5 %,
- szerokość frezowania
pełna,
- głębokość frezowania
± 5 mm.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest dla pełnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej, podbudowy i
nawierzchni chodników (jednorazowo) – 1 m2 (metr kwadratowy).
Jednostką obmiarową dla rozbiórki krawężników, obrzeży oraz barier i wygrodzeń jest 1 m (metr).
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robót nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i powinien dotyczyć
całkowitej grubości rozbieranej konstrukcji (jednorazowo).
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.
9. Podstawa płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena wykonywanych robót obejmuje:
- wyznaczenie zakresu, oznakowanie robót,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej (o określonej w dokumentacji grubości),
- rozbiórkę podbudowy z kruszywa,
- rozbiórkę umocnienia skarp stożków trylinką wklęsłą,
- rozbiórkę schodów rewizyjnych i ścieków skarpowych,
- demontaż barier ochronnych stalowych,
- demontaż wygrodzeń stalowych U-12A,
- demontaż pozostałości po barierach betonowych typu „zakopiańskiego”,
- załadunek i transport materiału bitumicznego i elementów stalowych,
- przemieszczenie, załadunek i odwiezienie (utylizacja) materiałów rozbiórkowych,
- uporządkowanie terenu rozbiórki,
- odwiezienie sprzętu i oznakowania.
Materiał rozbiórkowy (destrukt bitumiczny i elementy stalowe) stanowią własność Inwestora.
Pozostałe materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz, który stanowi własność Wykonawcy.
10. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr220, poz. 2181),
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-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, ze zmianami),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą
prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami,
do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
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D.02.00.00.
D.02.01.02.

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z umocnieniem

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych (wykopów) w
ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykopów i obejmują odkopanie częściowe istniejącej konstrukcji w zakresie potrzebnym dla wykonania planowanych
robót remontowych obiektu jw. (łącznie z umocnieniem wykopu na granicy robót).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Zaproponowane materiały podano jako przykładowe. Można je zastosować po spełnieniu wymogów wg
obowiązujących przepisów lub zastosować inne, spełniające podane niżej wymagania techniczne.
2.1.Materiały do wykonania ścianek szczelnych
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścianek szczelnych wg zasad niniejszej STWiORB są grodzice
stalowe G-62. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru zastosowanie przez Wykonawcę innego typu ścianek
szczelnych stalowych o zbliżonych parametrach użytkowych.
3. Sprzęt
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien odpowiadać
wymaganiom STWiORB D-M.00.00.00.
3.1. Wykopy obiektowe - roboty mogą być wykonywane ręcznie.
3.2. Wbijanie i wyciąganie ścianki szczelnej winno odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. wibromłoty)
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Roboty pomocnicze oraz związane z wykonywaniem rozparć mogą być
wykonywane ręcznie.
4. Transport
Transport powinien odpowiadać wymaganiom STWiORB D-M.00.00.00.
4.1. Grunt z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu.
4.2. Materiały do wykonania ścianek szczelnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy
umieścić je równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom STWiORB D-M.00.00.00.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone
Roboty.
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5.1. Wykopy obiektowe - zasady prowadzenia robót
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie technicznym.
W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy.
Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
Jeżeli nastąpi kolizja z uzbrojeniem podziemnym w czasie prowadzenia robót, należy uzbrojenie zabezpieczyć (np.
podwiesić) na czas robót.
Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność wykopu w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania wykopu lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub w zasypkę
(zgodnie z wymaganiami D.02.03.03) lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych
robót ziemnych.
Grunty z wykopu nieprzydatne, niespełniające wymagań specyfikacji D.02.03.03 przewiduje się do wywiezienia na
odkład. Są one własnością Wykonawcy powinny być utylizowane zgodnie z „Ustawą o odpadach.”
5.2. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwila przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących te czynność budowlana. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują
uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.3 Wbijanie ścianki szczelnej
Wykonawca zaprojektuje ściany szczelne w zależności od przyjętej technologii robót konstrukcyjnych.
Przed przystąpieniem do wbijania ścianki szczelnej w razie konieczności należy wykonać urządzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte
śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku ścianki. Podczas wbijania ścianki w grunt
żwirowy zaleca się ułożyć od dołu specjalne sworznie ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i
zatykaniem zamka.
Brusy (profile) ścianki szczelnej stalowej w przypadku wbijania parami, łączenie brusów na zamek (nanizywanie)
wykonuje się zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odległości od miejsca wbijania. Para złączonych brusów
jest przywożona jest i podnoszona jako całość.
Brusy wbija się zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach złączonych brusów. Do wbijania
stalowych ścianek szczelnych używa się wibromłotów. Przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć
aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. Ścianką stalową można przebić się przez kłody drzewne w
gruncie, przez żwiry i pospółki a nawet przez gruzowiska i słabe betony.
Szczelność zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp. Wbijanie ścianki rozpoczyna się od
skraju. Skrajny brus wbija się bardzo starannie na taką głębokość, aby był należycie umocniony w gruncie. Następnie
tuż przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane długości 3 ÷ 5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można
było wstawić brusy ścianki. Parę brusów nanizuje się na zamek brusa skrajnego i wbija w grunt na przewidywaną
głębokość. Kolejno wbija się następne na odcinku objętym prowadnicami. Jeżeli brusy podczas wbijania wykazują
nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą opuszczać się razem z
brusami.
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wynoszą w wymiarach w planie ± 5 cm.
5.4. Wyrywanie grodzic ścianki szczelnej
Wyciąganie grodzic należy rozpocząć jak najprędzej, tzn. po wykonaniu robót remontowych przyczółków. Zaleca się
wyrywanie grodzic w takich zestawach, jak są one wbijane. Łączy się to z dobraniem odpowiedniego uchwytu, w jaki
wyposażony jest wyrywacz WM-102D. Przy wyrywaniu grodzic szczególnie ważne ze względów bhp jest
prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową producenta wibromłotów.
Przystępując do wyrywania grodzic należy ustawić żuraw na stanowisku pracy, na zewnątrz. Na haku wysięgnika
żurawia należy zawiesić wyrywacz, a pulpit sterowniczy powinien być ustawiony w takim miejscu, aby nie
przeszkadzał podczas manewrowania wyrywanymi grodzicami. Ponadto do korpusu uchwytu wyrywacza powinien
być przymocowany łańcuch (linka) z przetyczką, służącą do podtrzymywania grodzic po wyrwaniu. Po ustawieniu
sprzętu na stanowisku pracy należy połączyć przewody hydrauliczne „pulpit sterowniczy - uchwyt” oraz podłączyć
wyrywacz do sieci.
W celu wyrwania grodzic (grodzicy) należy:
- opuścić wiszący na żurawiu wyrywacz nad grodzice, które chcemy wyrwać,
- nasadzić uchwyt wyrywacza na grodzice,
- zacisnąć szczęki uchwytu hydraulicznego,
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- przetknąć zawleczkę znajdującą się na końcu łańcucha przymocowanego do korpusu uchwytu wyrywacza przez
otwór w grodzicach,
- włączyć wyrywacz, podciągając lekko układ „grodzica - wyrywacz” ku górze.
Praca wyrywacza potrzebna jest tylko w pierwszej fazie wyrywania. Kiedy opory tarcia powierzchniowego znacznie
się zmniejszą, wówczas należy wyłączyć wyrywacz. Dalsze wyrywanie dokonuje się wyłącznie za pomocą statycznej
siły żurawia. Ścisłe i jednoznaczne określenie, kiedy należy wyłączyć wyrywacz jest rzeczą trudną. Doświadczony
operator żurawia wyczuwa moment, w którym należy wyłączyć wyrywacz, gdyż od tego momentu ulega zmianie praca
żurawia. Po całkowitym wyciągnięciu grodzic (grodzicy) przenosi się ją na miejsce składowania, opiera o grunt,
zwalnia uchwyt wyrywacza (grodzice są przytrzymywane łańcuchem), kładzie na gruncie i zwalnia z łańcucha.
5.5. Tolerancje wykonywania wykopów
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań:
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm;
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +0 cm i -2 cm;
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm;
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań;
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%;
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm.
5.6. Zakres robót
Roboty ziemne (łącznie z transportem):
Roboty ziemne obejmują wykopy za przyczółkami istniejącego mostu.
Umocnienie wykopów - wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych z grodzic G62 na granicy robót. Ścianki
należy usunąć po wykonaniu robót. Wielkości ścianek: h1 = 4,0 m, l = 6,0 m; – dla zabezpieczenia wykopów
na granicy etapów.
Wykonawca wykona projekt ścianek szczelnych zgodnie z zastosowaną technologią wykonania robót.
6. Kontrola jakości
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00
6.1. Kontrola prawidłowości wykonania wykopów
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące
sprawy:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
Badania należy przeprowadzić w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy.
Tolerancje przy wymiarach wykopów:
± 15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m,
± 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m.
Tolerancja rzędnych dna wykopów
± 2 cm.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty
zanikające należy wpisać do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie w/w badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami
normy PN-B-06050.
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania ścianki szczelnej
Przed przystąpieniem do wykonywania wbijania ścianki należy sprawdzić:
- poprawność wytyczenia osi ścianki,
- zgodność rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzić materiały wg pkt 2.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu winny podlegać następujące zagadnienia:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- głębokość wbicia ścianki,
- sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3 (metr sześcienny).
Jednostką obmiarową dla umocnienia wykopów grodzicami G62 (łącznie z projektem technologicznym) jest ujęta w
cenie jednostkowej wykopów.
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg STWiORB -D-M.00.00.00.
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową,
- rzędnych dna wykopu,
- grubości poszczególnych warstw zasypki,
- wskaźnika zagęszczenia gruntów,
- ścianek zabezpieczających wykopy rozparte.
8.2. Odbiór (częściowy) końcowy - wg STWiORB - D-M.00.00.00.
Podstawą odbioru robót są przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze ostatecznym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić wykop do zgodności z wymaganiami i zgłosić je do
ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za 1 m3 gruntu w stanie rodzimym, na podstawie obmiaru i po odbiorze jakościowym robót oraz ryczałtem za
wbicie i wyciągnięcie ścianek umocnienia.
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- wyznaczenie wysokościowe robót i wyznaczenie zarysu wykopu,
- dowiezienie i odwiezienie sprzętu i przekopy kontrolne,
- wydobycie i wywiezienie gruntu (dla wykonania remontu mostu),
- ukształtowanie skarp wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów z ich ew. rozparciem,
- transport sprzętu,
- ustawienie i wbicie ścianek wraz z przestawieniem urządzeń do wbijania (łącznie z wykonaniem Projektu),
- wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, wykonanie "kleszczy", rozparcia itp.
- odwodnienie wykopu i wykonanie rowków dla ujęcia wody,
- ukształtowanie skarp wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- wyciągnięcie ścianek szczelnych,
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem składowania i
utylizacji,
- koszt pokonywania trudności przy usuwaniu przypadkowych przeszkód w gruncie,
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
- wykonanie niezbędnych uzgodnień,
- uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.
Grunty z wykopu przewiduje się do wywiezienia na odkład.
10. Przepisy związane
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02481
Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-EN 1990
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-2
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów. (+ zmiany)
PN-EN 1997-2
Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża
gruntowego. (+ zmiany)
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-S-10050
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-H-93010
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-H-93433
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice. Wymagania i badania.
PN-EN 10248-1
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
PN-EN 10163-3
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco – Część 3: Kształtowniki.
PN-EN 12063
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
PN-EN 10249-1
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
PN-EN10162
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki na
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grodzice.
10.2. Inne dokumenty
1. "Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie obniżonych temperatur" Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988 r.
2. "Warunki techniczne wykonania ścianek szczelnych", zeszyt I-25, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa.
3. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989
4. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.
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D.02.03.01.

Wykonanie nasypów

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów
w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie modernizacji dróg i
obejmują wykonanie nasypów.
W zakres robót wchodzi wykonanie nasypów (poszerzenia korpusu drogi) dla wykonania konstrukcji nawierzchni
chodników na dojściach do obiektu jw.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych,
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na
i w korpusie drogowym.
1.4.2. Korpus ziemny – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m,
1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is =
gdzie:
Is
ρd ρds -

ρd
ρ ds

wskaźnik zagęszczenia gruntu,
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

U=

d 60
d10

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

I0 =
gdzie:
I0 E1 E2 -

E2
E1

wskaźnik odkształcenia gruntu,
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. punkt 1.5.
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1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały (grunty)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00. p.2.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Stosowane materiały
W celu określenia przydatności gruntu do wbudowania w nasyp należy wykonać:
a) - badanie makroskopowe
b) - oznaczenie składu granulo metrycznego
c) - badanie zawartości części organicznych
d) - oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego.
e) – oznaczenie współczynnika filtracji dla warstw górnych (min. 0.50m)
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzględni zastrzeżeń i wymagań określonych
w Specyfikacji Technicznej, ww. normach oraz zgodnych z poleceniami Inspektora Nadzoru, to wszystkie takie części
nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich
właściwościach.
Grunt na wykonanie nasypów powinien spełniać wymagania OST D.02.00.01:
- zawartość cząstek ≤ 0,075 mm < 15 %,
- zawartość cząstek ≤ 0,02 mm
< 3 %,
- zawartość części organicznych ≤ 2,0 %,
< 1 m,
- kapilarność bierna KB
- wskaźnik piaskowy
≥ 35
- wskaźnik różnoziarnistości
≥ 3,0.
Dodatkowe wymagania: - do nasypów w warstwie górnej należy użyć grunty niewysadzinowe o wskaźniku dla warstw
górnych o grubości 0,50 m - µ ≥ 5,0 i k ≥ 5,0 m/dobę.
Nie wolno używać do budowy nasypów gruntów:
- organicznych, tj. takich gruntów rodzimych, w których zawartość części organicznych przekracza 2%,
- gruntów i materiałów pęczniejących, dla których pęcznienie po 4 dobach przekracza 4%,
- gruntów spoistych o granicy płynności powyżej 65%,
- gruntów niezagęszczalnych, dla których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego jest mniejsza
3
od 1,6 Mg/m ,
- rozpadowych żużli wielkopiecowych i innych żużli metalurgicznych.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-M.00.00.00. punkt 3.
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania zagęszczenia metoda mechaniczna zaleca się użycie walców gładkich, walców wibracyjnych, płyt
wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. punkt 4.
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. punkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty.
5.2. Wykonanie nasypów
5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze,
określone Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy użyciu widocznych palików zaznaczy zarys skarp nasypów
zgodnie z STWiORB. Przed przystąpieniem do wykonania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej
warstwie humusu.
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Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej
STWiORB.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad:
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być niezwłocznie wbudowany w nasyp,
- jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem się nasypu wykonać w zboczy stopnie, o spadku górnej ich powierzchni 4 % - 1 % i szerokości 1,0 m,
- nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości,
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,
- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej szerokości
nasypu,
- górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku
wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5 m/dobę i wskaźniku różnorodności U ≥ 5 (poniżej 50 cm w nasypie
wskaźnik różnoziarnistości może mieć wartość U ≥ 3),
- styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu starego z nowym)
wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i szerokości do 1,0 m ze spadkiem górnej powierzchni ok.
4%±1%. W kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,
- skarpy wysokich nasypów wykonać schodkowo, tj. co 6 m wykonać taras szerokości 1,0 m o spadku 4 %.
5.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczy
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, tzn. w > wopt z dopuszczalną tolerancją.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do następnego dnia.
5.2.3. Wykonanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem robót należy
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie
należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać lub układać na niej następnych warstw.
5.3. Zagęszczanie gruntów
5.3.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów
Zagęszczenie i nośność gruntu w podłożu nasypów powinno być zgodne z wymaganiami w normie PN-S-02205.
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia i wtórny moduł odkształcenia E2 gruntów rodzimych,
zalęgających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika
zagęszczenia i E2 jest mniejsza niż określona w tablicy 1, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe
wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu – aż do całkowitej wymiany gruntu na nośny.
Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania nasypów.
Wykonawca powinien używać szczegółowych rozwiązań zawartych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od
powierzchni terenu
Nasypy o wysokości
Minimalna wartość Is
Minimalna wartość E2
do 2 metrów
0,97
40
ponad 2 metry
0,97
40
Łączna wysokość nasypów na dojazdach do obiektu wynosi do 3,0 m.

Tablica 1.

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie modułów odkształcenia,
gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określanych zgodnie z normą PN-S02205, Załącznik B nie powinna być większa niż 2,2; natomiast nośność określa się modułem wtórnym. Częstotliwość
badań wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia E2 podano w tab. 4.
5.3.2. Wymagania dotyczące zagęszczania nasypów
Grunty na nasypy przewiduje się z dowozu.
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ułożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
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Grubość zagęszczanej warstwy powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz
założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne
zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca
powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu
zagęszczającego. Odcinek próbny dla sprawdzenia zagęszczenia gruntu powinien być wykonany na terenie
oczyszczonym z gleby. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację Inspektora
Nadzoru. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania
podane w tablicy 2.
Tablica 2.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is oraz modułu wtórnego E2 w nasypach:
Strefa nasypu
Minimalna wartość Is
Minimalna wartość modułu E2

Górna warstwa o grubości 20 cm
1,03
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od
powierzchni robót ziemnych - 1,2 m
1,00
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni
robót ziemnych poniżej - 1,2 m
0,97
Badanie zagęszczenia i nośności metodą płyty VSS dla nasypów – alternatywnie.

120
100
60

W przypadku, gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt do połowy
głębokości, następnie odkryty nasyp należy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po
kolei zagęszczanymi zgodnie z tablicą 2.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu do grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,95.
Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z poszerzeniem, o co
najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i wbuduje nowy materiał.
5.3.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i
rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczania gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do
optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać:
- w gruntach spoistych
± 2 %.
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalana na odcinku
próbnym. Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość
większą od podanych odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatków spoiw.
Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez spryskiwanie wodą. Sprawdzenie wilgotności
gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie.
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
próbnym. Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozłożenie folii lub w inny sposób, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min.
0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem spełniającym wymagania niniejszej specyfikacji.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
5.4. Dokładność wykonywania nasypów
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:
- Ostateczna szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, a krawędzie
korony nie powinny odbiegać od projektowanej geometrii.
- Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać – 2 cm, + 0 cm.
- Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej
tangensem kąta.
- Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3metrową.
- Z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie większe od 80 mm.
- Pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ± 1 %.
Poniżej przedstawiono w formie tabularycznej wymagania dla nasypów.
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Tab. 3 Dokładność wykonywania nasypów
Lp.
Część budowli
1 Podłoże nawierzchni:
- nierówności powierzchni*)
- pochylenie poprzeczne powierzchni
- niweleta powierzchni
2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża):
- oś korpusu drogowego
- szerokość górnej powierzchni
- nierówności powierzchni
- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni
- niweleta górnej powierzchni
- pochylenie warstw gruntów
3

Skarpy:
- pochylenia 1 m
- nierówności powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
- nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)
4 Rowy:
- szerokość
- rzędne profilu dna
*)
Nierówności mierzone łatą 3 m

Jednostka

Dokładność

cm
%
cm

±3
± 0,5
- 2, + 0

cm
cm
cm
%
cm
%

± 10
+ 10
±4
±1
- 2, + 0
±1

% pochylenia
cm
cm

± 10
± 10
± 10

cm
cm

5
- 2, + 0

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
w czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i
dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymagań ujętych niniejszą
STWiORB oraz PZJ.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
6.3.1. Badania przydatności gruntu do budowy nasypów
Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być wykonane na próbkach z każdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m2 gruntu. W
każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
- analiza sitowa wg PN-B-06714-15,
- zawartość części organicznych metodą wypalania wg PN-B-06714-26,
- wilgotność naturalna – wg PN-B-04481,
- wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego – wg normy jw.,
- kapilarność bierna – wg PN-B-04493,
- wskaźnik piaskowy – wg BN-64/8931-01,
- współczynnik filtracji metoda Beyer’a dla warstwy górnej – wg BN-76/8950-03,
- wskaźnik różnoziarnistości.
6.3.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania nasypów polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienie każdej warstwy,
c) grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej niż 1 raz na
500 m2.
d) Przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.3.3. Badania zagęszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami określonymi w
p.5.3.
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Tab. 4
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Rodzaj pomiaru lub badania
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
Pomiar szerokości korpusu ziemnego
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w
Pomiar szerokości dna rowu
punktach głównych łuku co 100 m, na łukach o R>100m co
Pomiar pochylenia skarp
50 m, na łukach o R<100 m oraz w miejscach, które budzą
Pomiar równości powierzchni korpusu
wątpliwości
Pomiar równości skarp
Pomiar niwelatorem, w odstępach co 20 m na prostych i co
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego

8

Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub
dna rowu
Badanie zagęszczenia gruntu

9

Badanie nośności VSS

10 m na łukach
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
punktach wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określa się dla każdej ułożonej
warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2
warstwy
Badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót
ziemnych co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w
miejscach wątpliwych, wskazanych przez Inspektora
Nadzoru

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy.
Nośność należy badać na powierzchni robót ziemnych co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w miejscach
wątpliwych.
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
6.3.4. Pomiary kształtu nasypu
Obejmują kontrolę:
- prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i
dokładności wykonania skarp,
- szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych w Dokumentacji Projektowej.
6.4. Dokładność wykonywania robót
Dokładność wykonywania robót należy sprawdzać zgodnie z tab. 3.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) formowania i zagęszczania nasypu z gruntu zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych.
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów,
powiększonej o objętość okopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń
sformułowanych przez Inspektora Nadzoru.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D-M.00.00.00. pkt 8.
8.1. Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary
dały wyniki pozytywne.
Przy odbiorze sprawdza się pochylenie poboczy i nachylenie skarp.
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru na
zasadach określonych w STWiORB M.00.00.00. „Wymagania ogólne” dla robót zanikających u ulegających zakryciu.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
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-

Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
prace pomiarowe,
oznakowanie miejsca robót jego utrzymanie,
dowóz wody,
pozyskanie gruntu załadunek na środki transportowe,
transport gruntu na miejsce wbudowania,
schodkowanie,
plantowanie,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
wykonanie poboczy gruntowych,
zagęszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni – usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych samochodami
przewożącymi grunt,
rekultywacje terenu przyległego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN 1997-2
Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
(+ zmiany)
PN-B-04493
Grunty budowlane – Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
PN-EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (+ zmiany)
PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-S-10050
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: metody pobierania próbek.
PN-EN 932-1
PN-S-02204
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
BN-8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
BN-8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-8950-03
Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatości.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania. (+ zmiany)
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna.
10.2. Inne dokumenty
Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205
Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.02.03.03.

Zasypanie obiektu mostowego gruntem

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych (zasypek) w ramach
realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
ziemnych związanych z obiektem jw. i obejmują zasypanie konstrukcji po wykonaniu robót remontowych obiektu jw.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

IS =
gdzie:

ρd
ρds

ρd
ρds

- gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona, w gramach na centymetr sześcienny,
- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481, w gramach na

centymetr sześcienny.
1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

U=

d 60
d 10

gdzie:
- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu [mm],
d60
- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu [mm].
d10
1.4.3. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

I0 =

E2
E1

gdzie:
I0 - wskaźnik odkształcenia gruntu,
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Przed przystąpieniem do zasypywania obiektu Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia robót izolacyjnych
konstrukcji obiektu jw.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2.2. Do zasypania wykopów może być użyty grunt uprzednio z niego wydobyty bez zanieczyszczeń organicznych
(np. humus) i budowlanych (np. gruz).
48

Do zasypywania wykopów i do zasypek należy stosować grunt spełniający następujące wymagania:
a) Zasypka na całej głębokości:
- zawartość frakcji na sicie 0.05
≤ 10%
- wskaźnik piaskowy
≥ 35%
- wskaźnik różnoziarnistości
≥3
- - współczynniku filtracji(metoda Beyer’a) ≥ 5,18 m/dobę.
- - zawartość części organicznych
≤ 2 %,
b) Nasypy – warstwy górne do 20 cm:
- zawartość frakcji na sicie 0.05
≤ 10 %,
- wskaźnik piaskowy
≥ 35
- wskaźnik różnoziarnistości
≥3
- współczynnik filtracji (metoda Beyer’a)
≥ 5,18 m/dobę.
- zawartość części organicznych
≤ 2 %,
c) Nasypy – warstwy dolne:
- grunty sypkie (pospółki, piaski, piaski pylaste)
- grunty spoiste o granicy plastyczności poniżej
WL 30%
- zawartość części organicznych
≤ 2 %,
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zaleca się transport samochodami
samowyładowczymi o dużej ładowności. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budowę i powinien
odbywać się poza prawidłowym klinem odłamu gruntów.
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
- ilości mas ziemnych,
- odległości transportu,
- szybkości i pojemności środków transportowych,
- ukształtowania terenu,
- wydajności maszyn do odspajania gruntu,
- pory roku i warunków atmosferycznych,
- organizacji robót
5. Wykonanie robót
Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone
Roboty. Roboty te należy wykonywać w okresie od kwietnia do października.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Warstwy zasypki za przyczółkami powinna być wykonana zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po wykonaniu robót konstrukcyjnych i izolacyjnych i po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2. Zasady wykonywania robót
5.2.1. Warunki wykonania zasypki
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:
0,002 - dla spadków terenu.
Niedopuszczalne jest:
1) Wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika
zagęszczenia gruntu,
2) Wbudowanie w nasyp gruntów przewilgoconych (wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu
przekracza wartość dopuszczalną tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 2,0 % jej wartości),
3) Pozostawienie w okresie deszczowym nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego,
4) Wykonywanie zasypek w czasie dużych opadów śniegu.
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5.2.2. Określenie robót
Zasypywanie wykopów obok przyczółków i ukształtowanie stożków i skarp obok przyczółków oraz zasypanie
przestrzeni wykopów za płytami przejściowymi powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
do wykonania w nich robót.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości 0,2 m - przy stosowaniu ubijaków
ręcznych i mechanicznych.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu - przy użyciu ciężkiego sprzętu
np. spychacza.
5.2.2. Zagęszczanie gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna
być zbliżona do optymalnej.
Jeśli wilgotność jest mniejsza niż 2 % wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać
wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2 % jej wartości, grunt należy osuszyć.
Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zagęszczenia gruntu warstwami o równej grubości nie większej niż 30 cm,
b) warstwę zagęszczanego gruntu zagęszczać na całej szerokości.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:
- 1,03 dla górnej warstwy nasypu grubości 0,20 m od obrysu robót ziemnych. Za obrys robót ziemnych
przyjęto głębokość wszystkich warstw konstrukcyjnych poniżej powierzchni projektowanej
nawierzchni,
- 1,00 dla warstw poniżej głębokości 0,20 m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości,
- 0,95 dla warstw w częściach skrajnych nasypu i na stożkach.
Na całej wysokości ścian przyczółków zasypka powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na
prawidłowe odprowadzenie wody.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób,
aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Informacje dodatkowe:
Zagęszczenie gruntu należy określać za pomocą wskaźnika zagęszczenia (wg BN-8931-12).
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczane
laboratoryjnie.
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalenie wilgotności na podstawie prób na poletku
doświadczalnym.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie potrafi jej osuszyć i zagęścić w
czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to Inspektor Nadzoru może nakazać usunięcie wadliwej warstwy.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, tj. poprzez wymieszanie gruntu z wapnem
(palonym lub hydratyzowanym).
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia
zagęszczającego,
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.
W okresie deszczy i mrozów należy przestrzegać następujących ograniczeń:
- wykonanie zasypek należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest
różna od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 2,0 % jej wartości,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,
- wykonywanie zasypek należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy
usunąć śnieg z powierzchni zasypywanego wykopu.
5.3. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.
5.4. Zakres robót
W zakres robót wchodzi zasypanie przestrzeni w sąsiedztwie podpór.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, jak
określono w p. 5.2.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące sprawy:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- odwodnienie terenu,
- wykonanie zasypek,
- zagęszczenia zasypek z częstotliwością 1 badanie z każdej strony obiektu dla każdej warstwy zagęszczanej.
Badania należy przeprowadzić w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót.
Tolerancje przy wymiarach nasypów - tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki ± 2 cm.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty
zanikające należy wpisać do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie w/w badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z
wymaganiami STWiORB.
6.2. Badania przydatności gruntów
Badania powinny być prowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m3 gruntu. W każdym badaniu należy
określić:
- analizę sitową
wg PN-B-06714-15,
- zawartość części organicznych metodą wypalania wg PN-B-04481,
- wilgotność naturalną
wg PN-B-04481,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego
wg PN-B-04481,
- wskaźnik piaskowy
wg BN-8931-01,
- wskaźnik filtracji
wg PN-EN ISO 14688-1,
- wskaźnik różnoziarnistości.
wg PN-EN ISO 14688-1.
6.3. Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is w nasypach i zasypkach:
Strefa nasypu i zasypek
Minimalna wartość Is dla:
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,03
Niżej leżące warstwy do głębokości od powierzchni robót ziemnych:
1,2 m
1,0
Warstwy od powierzchni robót ziemnych poniżej:
1,2 m
0,97
Wyjątek stanowią stożki, w których wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 0,95.
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy
powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.
6.4. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS z wartościami
podanymi w p. 6.3.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy prowadzić wg BN-8921-12.
Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w trzech
punktach dla każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Wszystkie badania muszą spełniać wymagania STWiORB.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3(metr sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg STWiORB D-M.00.00.00.
8.2. Odbiór (częściowy) końcowy - wg STWiORB D-M.00.00.00.
Podstawą odbioru robót są przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty zasypkowe do zgodności z wymaganiami i zgłosić je do
ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności.
Zasady ogólne podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Płatność zgodnie z p. 7 na podstawie obmiaru i po odbiorze jakościowym.
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Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- roboty pomiarowe,
- dostarczenie gruntu i wody,
- zasypanie i zagęszczenie gruntu sposobem ręcznym i mechanicznym,
- dowiezienie i odwiezienie sprzętu,
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
- uporządkowanie terenu.
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej
10. Przepisy związane
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
PN-B-02481
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1990
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-8950-03
Oznaczenie współczynnika filtracji
BN-8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
BN-8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania. (+ zmiany)
BN-8950-03
Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatości.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna (oryg.)
PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
10.2. Inne dokumenty
1. "Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie obniżonych temperatur" Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988 r.
2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989
3. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.

52

D.03.00.00.
D.03.02.02.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Odwodnienie drogi

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową
odwodnienia deszczowego w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr
61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowano jako dokument przetargowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę
odwodnienia jezdni zgodnie z p. 1.1.
W ramach niniejszej specyfikacji wykonać należy 8 kompletów odwodnienia, składających się z elementów:
- 1 wpust żeliwne klasy D 400 krawężnikowo jezdny osadzony na studni bezosadnikowej i przykanalik - rura z PCV o
średnicy 15 cm i długości średniej 4.7 m,
- umocnienie powierzchni skarpy przy wylocie rury (pow. 0,5x0,5 m) kostką betonową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Urządzenia uzbrojenia sieci
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających z utwardzonych powierzchni drogi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.
00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.1. Stosowane materiały
2.1.1. Wpusty żeliwne klasy D 400 krawężnikowo jezdne, o długości 50 cm, średnica kołnierza 60 cm (osadzony na
studzience betonowej).
Właściwości użytkowe i techniczne wyrobów żeliwnych:
Lp.

Surowce

Właściwości

Jednostka

1
2
3
4

Wytrzymałość na rozciąganie
Twardość Brinella
Współczynnik sprężystości E
Gęstość

5

Trwałe odkształcenie przy obciążeniu równym 2/3
obciążenia badawczego, gdy krata zabezpieczona jest w
korpusie za pomocą:
mechanizmu zamykającego
wystarczającej masy jednostkowej
Stan wpustu po pełnym obciążeniu badawczym:
dla klasy C 250
dla klasy D 400
Tolerancja wymiarów elementów żeliwnych wpustu:
grubość korpusu
pozostałe wymiary

Wyroby gotowe

6
7

MPa
HB
GPa
G/cm3

Wymagania

≥ 200

< 200
≥ 110
7,2

≥ 150

Badanie według
PN-EN 877
PN-EN 877
PN-EN 877
PN-EN 877

Wpusty
mm
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1/300xCO 1) 2)
≤ 1/500xCO 1) 3)

PN-EN 124

-

brak zmian

PN-EN 124

%

± 1,0

PN-EN 1559-1
PN-EN 1559-3

± 3,0
8

9

10
11

Tolerancja wymiarów koszy osadowych ze stali
nierdzewnej
grubość blachy
pozostałe wymiary
Wygląd zewnętrzny

Rury

mm
%

± 1,0
± 3,0

-

4)

pomiar suwmiarką,
pomiar liniałem
Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w
świetle rozproszonym z
odl.ok.30 m

Wytrzymałość na zgniatanie (rury)
MPa
PN-EN 877
≥ 350
Wodoszczelność złącza badana w czasie ≥ 15 minut przy:
bez uszkodzeń i
położeniu osiowym
Bar
nieszczelności podczas
PN-EN 877
odchyleniu kątowym ≥ 3O
badania i po badaniu
wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym (0,5 bar)
5)
12 Wygląd zewnętrzny
PN-EN 877
6)
13 Zabezpieczenie antykorozyjne
PN-EN 877
µm
1)
CO (wolny prześwit) zwieńczenia wpustu w mm
2)
1 mm maks., gdy CO<300 mm
3)
1 mm maks., gdy CO<500 mm
4)
Powierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i czołowe wpustów powinny być gładkie, bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć, rys i
wtrąceń ciał obcych. Barwa powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni, zgodna z
deklaracją producenta.
5)
Powierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i czołowe rur, kształtek i złączy powinny być gładkie, bez uszkodzeń, pęcherzy,
zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. Barwa powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności na całej
powierzchnia zgodna z deklaracją producenta.
6)
Rury bezkielichowe posiadają gładką powierzchnię zewnętrzną zabezpieczoną powłoką gruntującą z farby epoksydowej oraz
powłoką nawierzchniową, złożoną z farby dwuskładnikowej poliuretanowej, grubości 100 µm, koloru czerwonobrązowego.
Wewnętrzna powierzchnia rur pokryta jest farbą dwuskładnikową epoksydową o grubości min. 110 µm. Kształtki bezkielichowe
posiadają gładką powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną pokrytą powłoką gruntową epoksydową – nanoszoną kataforetycznie na
podłożu fosforanowania cynkowego, grubości powyżej 50 µm.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne bez osadnika
a) Studzienki kanalizacyjne betonowe (żelbetowe) złożone są z następujących zasadniczych części:
 gotowych betonowych (żelbetowych) korpusów studni spełniających wymagania PN-B-10729,
 pierścieni dystansowych betonowych,
 płyty pokrywowej żelbetowej.
Należy stosować studnie kanalizacyjne z betonowe lub żelbetowe posiadające następujące parametry: beton min.
C40/50, nasiąkliwości max 5%,wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Kręgi wyposażone w uszczelki odporne
na kwasy i tłuszcze. Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek gumowych stożkowych.
b) Dno studzienki
Dno studzienki z płytą fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) kinetą betonową (dla kanalizacji
deszczowej) wraz z przejściami szczelnymi dostosować do wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał.
c) Pierścienie betonowe prefabrykowane
Pierścienie betonowe prefabrykowane o średnicy 64/114 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20.
d) Podstawy betonowe
Podstawy betonowe prefabrykowane powinny mieć grubość 12 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20.
2.1.3. Rury odpływowe
Rura z PCV o średnicy 15 cm i długości średniej 3 m.
Dla odprowadzenia wody do rowów należy zastosować rury i kształtki ∅ 20 cm z polietylenu PVC-U SDR 34 o
sztywności obwodowej SN=8 kN/m2 klasy S, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową.
2.1.4. Kostka brukowa betonowa
Należy wbudować betonową kostkę:
- o grubości 8 cm,
- dwuwarstwową - z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) grubości min. 4 mm,
- spełniającą wymagania normy PN-EN 1338.
2.1.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w powierzchni umocnienia kostką
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie stanowi inaczej, to należy stosować następujące materiały:
Na podsypkę cementowo–kruszywowa pod nawierzchnię umocnienia wylotu: mieszankę cementu i kruszywa w
stosunku 1:4 z kruszywa naturalnego, spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1, z cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.
Do wypełnienia spoin na powierzchni umocnienia kostkę wylotu na podsypce cementowo – kruszywowej należy
stosować kruszywo wg PN-EN 13242+A1.
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Składowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowę powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-6731-08.
2.1.6. Izolacja
Zewnętrzne powłoki izolacyjne zależne są od zewnętrznych warunków korozyjnych i należy je wykonać wg PN-B01801 i PN-B-01813.
Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-B-04615.
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620 +Az1.
Materiały izolacyjne powinny być zgodne z aktualną aprobatę techniczną.
2.1.7. Zasypki
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu zgodnie z STWiORB D.02.03.01.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania odwodnienia
Wykonawca przystępujący do wykonania rowu krytego powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- beczkowozów.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wpusty krawężnikowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone
Roboty.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu (tylko ręcznie) powinny być
dostosowane do głębokości wykopu danych geotechnicznych.
Dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej dna rowu o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod rury odpływowe należy wykonać z warstwy piasku grubości 10 cm.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w STWiORB D.02.03.01.
5.6. Roboty montażowe
5.6.1. Wpusty żeliwne krawężnikowo jezdne
Wpusty żeliwne krawężnikowo-jezdne klasy D 400 do naziemnego grawitacyjnego odwodnienia należy montować w
ściekach jako część krawężników. Oś wpustu znajduje się w osi studzienki bezosadnikowej betonowej, w miejscu
przewidzianym do odprowadzenia wody.
5.6.2. Rury odpływowe
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Poszczególne ułożone rury Φ 15 cm powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Rury należy układać w
spadu o wielkości min 1,5 %.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 OC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z
budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rowu przed zamuleniem.
5.6.3. Izolacje
Wpustu żeliwne są zabezpieczone przez producenta, rury z PVC użyte do budowy przykanalika nie wymagają
zabezpieczenia przed korozją.
5.6.4. Izolacje
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.
5.6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z
określonym w STWiORB.
5.7. Umocnienie wylotów rur odwodnienia
Powierzchne skarp w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu rury do ścieków skarpowych (ujętych w D.03.02.02) należy
umocnić kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej o gr. 10 cm. Powierzchnia jednego
umocnienia – 0,5 x 0,5 m.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością
określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia wpustów i przewodów odprowadzających wodę,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów żeliwnych.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. (komplet) wykonanego i odebranego odwodnienia (wpustu żeliwnego, studzienki
betonowej bez osadnika i rury odpływowej) oraz 0,25 m2 dla 1 umocnienia wylotu rury.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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- roboty montażowe wykonania studni,
- roboty montażowe wykonania rur,
- wykonanie osadzenia wpustów,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego odwodnienia obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wyznaczenie istniejących urządzeń podziemnych na trasie realizowanych robót,
- dowiezienie i odwiezienie sprzętu i materiałów,
- wykonanie wykopów, wywóz nadmiaru gruntu (własność Wykonawcy),
- zaprojektowanie umocnień, umocnienie ścian wykopów,
- wykonanie podłoża,
- montaż wpustów i rur odwodnienia,
- wykonanie uszczelnienia i zasypki przewodów,
- umocnienie powierzchni skarp na wylotach rur (do ścieków skarpowych),
- wykonanie niezbędnych badań,
- uporządkowanie terenu robót,
- odwiezienie gruntów z wykopu poza Teren Budowy, stanowią one własność Wykonawcy,
- inwentaryzację powykonawczą robót.
10. Przepisy związane
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. (+ zmiana)
PN-EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (+ zmiany).
PN-EN 1610
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych (+ zmiany).
PN-B-10736
Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1519-1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) Część 1:
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-N-03010
Statystyczna kontrola jakości. Nazwy i określenia. Losowy wybór jednostek produkcji do
próbki.
PN-B-11213
Materiały kamienne – Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-EN 13755
Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu
atmosferycznym.
PN-EN 206-1
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (+ zmiany)
PN-EN 1992-2
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczanie i reguły
konstrukcyjne. (+ zmiana)
PN-EN 1994-2
Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 2: Reguły
ogólne i reguły dla mostów. (+ zmiana)
PN-EN 877
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzenia wód z
budynków. – Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.
PN-EN 124
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego. – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
PN-EN 1559-1
Odlewnictwo. Warunki techniczne dostawy. Postanowienia ogólne.
PN-EN 1559-3
Odlewnictwo. Warunki techniczne dostawy. Wymagania dodatkowe dla odlewów żeliwnych.
PN-EN 1561
Odlewnictwo. Żeliwo szare.
PN-EN 10088-1
Stale odporne na korozję. – Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję.
PN-EN 13242+A1
Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
PN-B-24620/Az1
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.2. Inne przepisy
Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2008-03-1601/1 - Wpusty, rury i kształtki do naziemnego grawitacyjnego
odwadniania obiektów mostowych.
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D.04.00.00.
D.04.01.02.

PODBUDOWA
Profilowanie i zagęszczenie podłoża

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych
w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem profilowania i
zagęszczenia podłoża w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowej dla obiektu jw.
Zakres rzeczowy obejmuje profilowanie i zagęszczenie podłoża (jezdnia i chodniki)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami podanymi w STWiORB
D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.6.Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie
odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów
Grunt odspojony przy wykonywaniu podłoża należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się
przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe.
W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki
w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności
wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem zaliczana jest do górnych warstw nasypu bądź wykopu przy
zachowaniu wymagań podanych w STWiORB D.02.01.02; D.02.03.01.
5.2. Zasady ogólne
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio
z wykonaniem nawierzchni.
5.3. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć
błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić
warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (Is) dla gruntów G1.
Minimalna wartość Is dla:
Strefa korpusu
Kategoria ruchu KR2
Kategoria ruchu KR6
(chodniki)
(DK 61)
Górna warstwa o grubości 20cm
1,00
1,03
Na głębokości od 20 do 50cm od
0,97
1,00
powierzchni podłoża
Dla poboczy wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż Is> 1,00.
Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu rodzimego powinien być nie
mniejszy niż 1,0 (przy wilgotności optymalnej -2%, +0%).
Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w PN-S-02205 zgodnie z tabelą 2.
Tablica 2. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) dla gruntów G1 - podłoża
Minimalna wartość E2 dla:
Strefa korpusu
Kategoria ruchu KR2
Kategoria ruchu KR6
(chodniki)
(DK 61)
Powierzchnia robót ziemnych
100
120
(górna)
Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu rodzimego powinien być nie
mniejszy niż 1,0.
W niniejszym opracowaniu podłoże stanowią częściowo grunty spoiste, dlatego też pod konstrukcją zastosowano
stabilizację kruszywa cementem zgodnie ze STWiORB D.04.05.02
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i
rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do
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optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem spełniającym wymagania
D 02.03.03.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia wyprofilowanego
podłoża podaje tablica 3.
Tablica 3.
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu profilowania i zagęszczenia
podłoża.
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Szerokość koryta
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki porzeczne *)

2 razy
co 20 m na każdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia
2 razy
2 razy
co 20 m na prostych i co 10 m na odcinkach
5
Rzędne wysokościowe
krzywoliniowych
6
Ukształtowanie osi w planie *)
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach
7
Zagęszczenie (Is), wilgotność gruntu podłoża co najmniej 3 badania na 2000 m2
Moduł odkształcenia (E2), wskaźnik
1 badanie na 2000 m2 – tylko dla warstw
8
zagęszczenia (I0 )
powierzchniowej podłoża nawierzchni
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
uwaga: na zjazdach badania wykonać wg zaleceń Inspektora Nadzoru
6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość profilowanego podłoża
Równość podłużną profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a dla poszerzeń łatą dostosowaną do szerokości koryta.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać -2 cm, +0 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie podłoża
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205, zał. B. nie
powinna być większa od:
- dla żwirów, pospółek, piasków I0 ≤ 2,2 przy wymaganej wartości IS > 1,0
I0 ≤ 2,5 przy wymaganej wartości IS < 1,0
- dla gruntów spoistych
I0 ≤ 2,0
Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w STWiORB (wymagania tylko dla warstwy górnej).
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i
rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do
optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481.
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Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:
- w gruntach niespoistych
± 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych
+ 0%, - 2%,
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, zgodnie z częstotliwością podaną w Tablicy 3.
Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctor’a, według PN-88/B-04481 (metoda I).
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać z częstotliwością podaną w Tablicy 3.
Za zgodą Inspektora Nadzoru można prowadzić badania przy użyciu innych urządzeń, mających możliwość
wyznaczania wskaźnika zagęszczenia i modułu wtórnego E2.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
6.4. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami niespełniającymi wymagań określono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża z wszystkimi robotami
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.3.1.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania określające podstawę płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za metry kwadratowe (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża po dokonaniu odbioru robót
wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- dostarczenie niezbędnego sprzętu,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót;
- profilowanie podłoża,
- zagęszczenie podłoża,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów,
- odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacją,
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane
do składowania poza terenem budowy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- wykonanie pomiarów inwentaryzacji geodezyjnej,
- oznakowanie robót i jego utrzymanie.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. BN-8931-04
3. BN-8931-12
4. PN-S-02205
5. PN-EN ISO 14688-1

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Badania geotechniczne. Oznaczanie i kwalifikowanie gruntów. Część 1 – Oznaczanie i opis.

10.2 Inne dokumenty
Nie występują.
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.
Zakres rzeczowy obejmuje:
oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
skropienie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych emulsją asfaltową,
skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową modyfikowaną.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i muszą
posiadać znak budowlany CE lub Deklarację Zgodności z Polską Normą.
2.3. Emulsja asfaltowa
Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową do złączania warstw
konstrukcji nawierzchni (ZM) C 60 B10 ZM/R o właściwościach zgodnych z PN-EN 13808 i STWiORB.
Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej stosowanej do złączania warstw nawierzchni C 60 B10 ZM/R
C 60 B10 ZM/R
Właściwość
Metoda badania
Jednostka
Wymaganie (klasa)
Zawartość lepiszcza
Indeks rozpadu
(Forshammer)

PN-EN 1428

% (m/m)

58 do 62 (6)

PN-EN 13075-1

g/100 g

NRa (0)
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lub Czas mieszania
lub Stabilność podczas
mieszania z cementem
Pozostałość na sicie,
sito 0,5 mm
Czas wypływu Ø 2 mm przy
40ºC
Czas wypływu Ø 4 mm przy
40ºC
Czas wypływu Ø 4 mm przy
50ºC
Lepkość dynamiczna
Przyczepność do kruszywa
referencyjnegob
Zdolność do penetracji
Zawartość olejów
destylacyjnych
Pozostałość na sicie,
sito 0,16 mm

PN-EN 13075-2

s

NR (0)

PN-EN 1428

g

≤ 2 (10)

PN-EN 1429

% (m/m)

≤ 0,2 (3)

PN-EN 12646-1

s

15 – 70 (3)

PN-EN 12646-1

s

NR (0)

PN-EN 12646-1

s

NR (0)

PN-EN 14896

NR (0)
≥ 75 (2)

PN-EN 12849

mPa s
% pokrycia
powierzchni
min

PN-EN 1431

% (m/m)

NR (0)

PN-EN 1429

% (m/m)

NR (0)

PN-EN 16345
(BS 434)

s

NR (0)

PN-EN 1429

% (m/m)

≤ 0,2 (3)

PN-EN 12847

% (m/m)

NR (0)

PN-EN 1426

0,1 mm

NR (0)

PN-EN 1427

ºC

NR (0)

J/cm2

NR (0)

Kohezja (wahadło)

PN-EN 13589
i PN-EN 13703
PN-EN 13588

J/cm2

NR (0)

Temperatura łamliwości
Nawrót sprężysty w 10ºC

PN-EN 12593
PN-EN 13398

ºC
%

NR (0)
NR (0)

Nawrót sprężysty w 25ºC
Asfalt odzyskany i
stabilizowany
Penetracja w 25ºC asfaltu
odzyskanego
Temperatura mięknienia
asfaltu odzyskanego

PN-EN 13398
PN-EN 13074-1
i PN-EN 13074-2

%

NR (0)

PN-EN 1426

0,1 mm

≤ 100 (3)

PN-EN 1427

ºC

≥ 43 (6)

J/cm2

NR (0)

Kohezja (wahadło)

PN-EN 13589
i PN-EN 13703
PN-EN 13588

J/cm2

NR (0)

Temperatura łamliwości
Nawrót sprężysty w 10ºC

PN-EN 12593
PN-EN 13398

ºC
%

NR (0)
NR (0)

Nawrót sprężysty w 25ºC
Asfalt odzyskany,
stabilizowany i poddany
starzeniu
Penetracja w 25ºC asfaltu
odzyskanego
Temperatura mięknienia
asfaltu odzyskanego

PN-EN 13398
PN-EN 13074-1
PN-EN 13074-2
PN-EN 14769

%

NR (0)

PN-EN 1426

0,1 mm

NR (0)

PN-EN 1427

ºC

NR (0)

PN-EN 13589
i PN-EN 13703
PN-EN 13588

J/cm2

NR (0)

J/cm2

NR (0)

Czas wypływu w 85ºC
Pozostałość na sicie po 7
dniach magazynowania, sito
0,5 mm
Sedymentacja po 7 dniach
magazynowania
Asfalt odzyskany przez
odparowanie
Penetracja w 25ºC asfaltu
odzyskanego
Temperatura mięknienia
asfaltu odzyskanego
Energia kohezji

Energia kohezji

Energia kohezji
Kohezja (wahadło)

PN-EN 13614

NR (0)

PN-EN 13074-1
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Temperatura łamliwości

PN-EN 12593

ºC

NR (0)

Nawrót sprężysty w 10ºC
PN-EN 13398
%
NR (0)
Nawrót sprężysty w 25ºC
PN-EN 13398
%
NR (0)
a) NR jest skrótowcem utworzonym od No Requirement, odpowiedni termin w języku polskim to brak wymagań.
b) Badanie na kruszywie bazaltowym
Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową do złączania warstw
konstrukcji nawierzchni (ZM) C 60 BP3 ZM o właściwościach zgodnych z PN-EN 13808 i STWiORB.
Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej stosowanej do złączania warstw nawierzchni C 60 BP3 ZM
C 60 BP3 ZM
Właściwość
Metoda badania
Jednostka
Wymaganie (klasa)
Zawartość lepiszcza
Indeks rozpadu
(Forshammer)
lub Czas mieszania
lub Stabilność podczas
mieszania z cementem
Pozostałość na sicie,
sito 0,5 mm
Czas wypływu Ø 2 mm przy
40ºC
Czas wypływu Ø 4 mm przy
40ºC
Czas wypływu Ø 4 mm przy
50ºC
Lepkość dynamiczna
Przyczepność do kruszywa
referencyjnegob
Zdolność do penetracji
Zawartość olejów
destylacyjnych
Pozostałość na sicie,
sito 0,16 mm

PN-EN 1428

% (m/m)

58 do 62 (6)

PN-EN 13075-1

g/100 g

70-155 (3)

PN-EN 13075-2

s

NR (0)

PN-EN 1428

g

NR (0)

PN-EN 1429

% (m/m)

≤ 0,2 (3)

PN-EN 12646-1

s

15 – 70 (3)

PN-EN 12646-1

s

NR (0)

PN-EN 12646-1

s

NR (0)

PN-EN 14896

NR (0)
NR (0)

PN-EN 12849

mPa s
% pokrycia
powierzchni
min

PN-EN 1431

% (m/m)

NR (0)

PN-EN 1429

% (m/m)

NR (0)

PN-EN 16345
(BS 434)

s

NR (0)

PN-EN 1429

% (m/m)

≤ 0,2 (3)

PN-EN 12847

% (m/m)

NR (0)

PN-EN 1426

0,1 mm

NR (0)

PN-EN 1427

ºC

NR (0)

J/cm2

NR (0)

Kohezja (wahadło)

PN-EN 13589
i PN-EN 13703
PN-EN 13588

J/cm2

NR (0)

Temperatura łamliwości

PN-EN 12593

ºC

NR (0)

Nawrót sprężysty w 10ºC
Nawrót sprężysty w 25ºC
Asfalt odzyskany i
stabilizowany
Penetracja w 25ºC asfaltu
odzyskanego
Temperatura mięknienia
asfaltu odzyskanego

PN-EN 13398
PN-EN 13398
PN-EN 13074-1
i PN-EN 13074-2

%
%

NR (0)
NR (0)

PN-EN 1426

0,1 mm

≤ 100 (3)

PN-EN 1427

ºC

≥ 43 (6)

Czas wypływu w 85ºC
Pozostałość na sicie po 7
dniach magazynowania, sito
0,5 mm
Sedymentacja po 7 dniach
magazynowania
Asfalt odzyskany przez
odparowanie
Penetracja w 25ºC asfaltu
odzyskanego
Temperatura mięknienia
asfaltu odzyskanego
Energia kohezji

PN-EN 13614

NR (0)

PN-EN 13074-1
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J/cm2

NR (0)

Kohezja (wahadło)
Temperatura łamliwości

PN-EN 13589
i PN-EN 13703
PN-EN 13588
PN-EN 12593

J/cm2
ºC

NR (0)
NR (0)

Nawrót sprężysty w 10ºC

PN-EN 13398

%

NR (0)

Nawrót sprężysty w 25ºC
Asfalt odzyskany,
stabilizowany i poddany
starzeniu
Penetracja w 25ºC asfaltu
odzyskanego
Temperatura mięknienia
asfaltu odzyskanego

PN-EN 13398
PN-EN 13074-1
PN-EN 13074-2
PN-EN 14769

%

NR (0)

PN-EN 1426

0,1 mm

NR (0)

PN-EN 1427

ºC

NR (0)

PN-EN 13589
i PN-EN 13703
PN-EN 13588
PN-EN 12593

J/cm2

NR (0)

2

NR (0)
NR (0)

Energia kohezji

Energia kohezji
Kohezja (wahadło)
Temperatura łamliwości

J/cm
ºC

Nawrót sprężysty w 10ºC
PN-EN 13398
%
NR (0)
Nawrót sprężysty w 25ºC
PN-EN 13398
%
NR (0)
a)
NR jest skrótowcem utworzonym od No Requirement, odpowiedni termin w języku polskim to brak wymagań.
b)
Badanie na kruszywie bazaltowym
2.4. Przechowywanie materiałów
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy
przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:
czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji,
temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3°C.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w
urządzenia odpylające.
Sprzęt pomocniczy:
- sprężarki,
- zbiorniki z wodą,
- szczotki ręczne,
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do ręcznego
spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i
regulowanie następujących parametrów:
temperatury rozkładanego lepiszcza,
ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozującej lepiszcze,
prędkości poruszania się skrapiarki,
ilości lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej.
W miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego skropienia.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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4.2. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych.
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda
przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny
zawierać resztek innych lepiszczy.
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.
Zanieczyszczenia stwardniałe, niedające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego
sprzętu. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym
powietrzem.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu
warstwy.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna mieścić się w przedziale 20 do 40°C.
Skropienie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudnodostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbędny do
całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.
5.3.1. Zużycie emulsji
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze zgodnie
z tablicą 3.
Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1.
W wypadku dużej ilości pozostałego lepiszcza, np. powyżej 0,5 kg/m2, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej może być
konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza.
Tablica 3. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową.
Układana warstwa asfaltowa
Podbudowa z betonu asfaltowego AC
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC
Warstwa ścieralna z mieszanki SMA

Podłoże pod warstwę asfaltową
Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa asfaltowa
Warstwa wiążąca asfaltowa

Ilość pozostałego
lepiszcza [kg/m2]
0,5 – 0,7
0,3 – 0,5
0,2 – 0,4

Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej, warstwa niżej leżąca powinna być skropiona z odpowiednim
wyprzedzeniem, którego czas potrzebny jest na odparowanie wody z zastosowanej emulsji, i tak:
- 8 h w przypadku skropienia taką ilością, z której po odparowaniu wody pozostaje więcej niż 1,0kg/m2 lepiszcza.
- 1 h w przypadku skropienia taką ilością, z której po odparowaniu wody pozostaje 0,5 do 1,0 kg/m2 lepiszcza.
- 0,5 h w przypadku skropienia taką ilością, z której po odparowaniu wody pozostaje do 0,5 kg/m2 lepiszcza.
Czasy wyżej określone, nie dotyczą skrapiań rampą zamontowaną na rozkładarce.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej ,Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę
nawierzchni przed uszkodzeniem (wynoszeniem emulsji na kołach pojazdów), wykonując posypkę kruszywem w
śladach kół samochodów dowożących masę i rozkładarki.
W przypadku stosowania rozkładarki wyposażonej w rampę skrapiającą dopuszcza się skropienie emulsją asfaltową
bezpośrednio przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W tym przypadku , ilość emulsji do zastosowania powinna być
określona w książce technicznej rozkładarki lub musi być określona przez Wykonawcę w obecności Inspektora
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Nadzoru – doświadczalnie (na powierzchni próbnej). Ilość emulsji wypływająca ze skrapiarki mechanicznej i z rampy
skrapiającej rozkładarki, powinna być taka sama.
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określenia optymalnych
parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Dokładne zużycie emulsji powinno być ustalone na odcinku próbnym, w zależności od
rodzaju warstwy (poza budową, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru).
6.3. Badania i kontrola w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna być oparta na deklaracjach zgodności. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt.2.3.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie.
Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody należy wykonać według PN-EN 12272-1. Badanie
należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w
przypadku zmiany parametrów skrapiarki.
6.3.3. Badanie wytrzymałości na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi
Wymagane wartości wytrzymałości na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi powinny wynosić:
- 1,0 MPa dla połączeń warstw ścieralna/wiążąca,
- 0,7 MPa dla połączeń warstw wiążąca/podbudowa asfaltowa,
- 0,6 MPa podbudowa asfaltowa/podbudowa asfaltowa jeśli podbudowa układana jest w dwóch warstwach.
Badanie połączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane na nawierzchniach dróg o kategorii ruchu KR 6.
Częstość pobierania próbek – ze względu na to, że długość odcinka jezdni ma tylko 40 m należy wykonać 2 badania
dla określenia grubości, współczynnika zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.
6.4. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami niespełniającymi wymagań określono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
8. Odbiór Robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
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ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
posypka kruszywa pod koła po skropieniu emulsją,
uporządkowanie terenu robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 12591
Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfalów drogowych.
PN-EN 12272-1
Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i
kruszywa.
PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne WT-2. Część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – 2016. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.
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D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zakres rzeczowy obejmuje - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości 20 cm – kategoria ruchu KR 6 na dojazdach do obiektu jw.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg.
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw o określonych proporcjach.
1.4.2. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.
1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiązanych
o uziarnieniu ciągłym.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i spełniały
wymagania podane w tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i
charakteryzować się równomierną wilgotnością.
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 13286-2,
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powinna odpowiadać wymaganiom tablicy 4.
2.3. Właściwości kruszywa
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić deklaracje producenta kruszywa w celu ich weryfikacji ze STWiORB.
Kruszywo należy przechowywać na hałdach.
Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1 i 4.
Kruszywo łamane musi pochodzić z jednego rodzaju skały.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych

Punkt w
normie
PN-EN
13242

Właściwość

Wymagane
właściwości kruszywa
do mieszanek
niezwiązanych
(kategorie według PNEN 13242)
podbudowa
pomocnicza

Odniesienie do
tablicy
w PN-EN 13242

KR 6
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

4.5
4.6

4.7

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości
lub
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg. PN-EN 933-5
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym*
Jakość pyłów

6.3

Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
wyższa niż:
Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1
Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7,
8 albo 9 (zależności od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1

6.4.3

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3

6.4.4

Zanieczyszczenia

7.2

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN
1097-2

5.2
5.3
5.4
5.5
6.2

7.3.3

GC85/15,
GF85,
GA85

Tablica 2

GTCNR

Tablica 3

GTFNR,
GTANR

Tablica 4

FINR

Tablica 5

SINR

Tablica 6

CNR

Tablica 7

fDeklarowana
fDeklarowana
Właściwość niebadana
na pojedynczych
frakcjach, a tylko
mieszankach wg 2.4,
2.5 oraz 2.6

Tablica 8

LA50

Tablica 9

MDE/Deklarowana
Deklarowana
WcmNR
WA242**

Tablica 11
-

ASNR

Tablica 12

SNR
Tablica 13
Brak substancji szkodliwych w stosunku do
środowiska wg odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło,
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy
SBLA

Skały magmowe o
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 przeobrażone F4, skały
osadowe

Załącznik
Skład materiałowy
Deklarowany
C
*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych.
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność.
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Tablica 8

Tablica 18
-

***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa
charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35
2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej
2.4.1. Zawartość pyłu
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spełniać
wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartość pyłów należy oznaczać według PN-EN 933-1.
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować po, pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą Proctor’a. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctor’a, powinna również spełniać wymagania podane w tabeli 6.
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy pomocniczej.
2.4.2. Zawartość nadziarna
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą Proctor’a.
2.4.3. Uziarnienie
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spełniać wymagania przedstawione na rys. 1.
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym
zagęszczeniu metodą Proctor’a. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione,
jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctor’a, mieści się w krzywych granicznych
podanych na rysunku.
Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość
uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną
zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą Proctor’a.
Mieszanka
niezwiązana
0/31,5

0,5
±5

1
±5

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
2
4
5,6
8
11,2
16
±7
±8
±8
±8

22,4
-

31,5
-

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.
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Tablica 3.

Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas
badań kontrolnych produkowanych mieszanek
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2
2/4
2/5,6
4/8
5,6/11/2
8/16
11,2/22,4
16/31/5
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
4
15
7
20
10
25
10
25
-

Mieszanka
0/31,5

2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wrażliwości na mróz
(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctor’a według PN EN 13286-2.
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy
pomocniczej.
2.4.5. Zawartość wody
Zawartość wody powinna wynosić m/m wilgotności optymalnej wg metody Proctor’a – 80 – 100.
2.4.5. Wskaźnik CBR
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika
zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.
2.6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej
Tablica 4.
Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych
Wymagane właściwości
mieszanki niezwiązanej
Rozdział
przeznaczonej do
w PN-EN
Właściwość
Odniesienie do tablicy
podbudowy
pomocniczej
13285
w PN-EN 13285
KR 6
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2

4.4.2

4.5

-

-

-

Uziarnienie mieszanki
niezwiązanej
Maksymalna zawartość pyłów:
kategoria UF
Minimalna zawartość pyłów:
kategoria LF
Zawartość, nadziarna:
kategoria OC:
Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania wobec
jednorodności uziarnienia
poszczególnych partii porównanie z deklarowaną
przez producenta wartością (S)
Wymagania wobec
jednorodności uziarnienia na
sitach kontrolnych – różnice w
przesiewach
Wrażliwość na mróz;
wskaźnik piaskowy SE*),
co najmniej
Odporność na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 10971, kategoria nie wyższa niż:
Odporność na ścieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 10971, kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej
z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

0/31,5

Tablica 4

UF12

Tablica 2

LFNR

Tablica 3

OC90

Tablica 4 i 6

rys. 1

Tablica 5 i 6

wg tablicy 2

Tablica 7

wg tablicy 3

Tablica 8

40

-

LA40

-

Deklarowana

-

F7

-
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Wartość CBR po zagęszczeniu
do wskaźnika zagęszczenia
≥ 60
IS=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej
Zawartość wody w mieszance
zagęszczanej,% (m/m),
80 – 100
wilgotności optymalnej wg
metody Proctora
*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctor’a wg PN-EN 13286-2.
2.5. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008.
2.6. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych
próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w p.2.3.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujące rodzaje
sprzętu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.
b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inspektora Nadzoru do rozkładania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od KR3 można dopuścić spycharki.
c) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania,
inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio przygotowanej warstwie
podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z STWiORB D.04.05.02.
Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na poboczach, chodnikach oraz jezdniach należy układać na
odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z D.04.01.02.
Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badań modułów odkształceń metodą VSS.
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub
wg zaleceń Inspektora nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności
materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.
73

5.4. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą
ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
5.5 Zagęszczenie mieszanki
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy
sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności
optymalnej.
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości.
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,03 dla dróg KR3÷KR6 oraz 1,00 dla pozostałych dróg,
chodnika, ścieżki rowerowej.
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia.
a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg „Instrukcja badań podłoża gruntowego część 2” (badanie płytą
VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli 7.
Tabela. 5.
Wymagania dla nośności
Podbudowa z kruszywa o wskaźniku
nośności wnoś nie mniejszym niż

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą
o średnicy 30 cm, MPa
pierwsze obciążenie, E1
drugie obciążenie, E2
80 (KR1÷KR2, chodnik, ścieżka rowerowa
80
140
120 (KR3÷KR6)
100
180
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia
od 0,15÷0,25 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa.
E1, E2 =

3 ∆P
*D
4 ∆S

ΔP – różnica nacisku w MPa
ΔS – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach
D – średnica płyty w milimetrach
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością:

Io =

E2
E1

powinien mieć wartość nie większą niż 2,2.
Zagęszczona nawierzchnia na poboczu z kruszywa nie powinna ulegać odkształceniu przy najeżdżaniu kołami samochodu.
Jakość zagęszczenia ocenia Inspektor Nadzoru.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 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 STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt.2.3.
6.3. Badania w czasie robót
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Tablica 6.

Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Lp.
Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badań na
podbudowy przypadająca na
dziennej działce roboczej
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2
2000
2 Wilgotność mieszanki
3 Zagęszczenie warstwy
2
2000
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa
5 Zagęszczenie warstwy (dla nawierzchni poboczy
2
300
i drogi leśnej)
6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce roboczej
za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-2 z częstotliwością podaną w pkt. 6.3.
6.3.3. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. należy badać dla każdej partii
kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań powinny być pobierane w obecności Inspektora Nadzoru
ze składowisk (hałd) płaskich bądź stożkowych zgodnie z PN-EN 932-1 pkt. 8.8.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Tabela 7.
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy/nawierzchni
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy
2 razy
2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie
ruchu
3 Równość poprzeczna
2 razy
4 Spadki poprzeczne*)
2 razy
5 Rzędne wysokościowe
co 20 m na prostych i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych
6 Ukształtowanie osi w planie*)
7 Grubość warstwy
Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.
6.4.1. Szerokość podbudowy
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, w 2 miejscach. Szerokość
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -0 cm.
6.4.2. Równość podbudowy
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą w 2 miejscach; dopuszczalne nierówności pod
łatą 10 mm.
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą w 2 miejscach; dopuszczalne odchyłki pod łatą 10 mm.
6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, w 2 miejscach.
Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5%.
6.4.4. Rzędne wysokościowe
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach głównych łuków
poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 6.4.
powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie
materiału i ponowne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
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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, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy na koszt Wykonawcy.
6.6. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami nie spełniającymi wymagań określono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (1 m2) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna
powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora
Nadzoru nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. Odbiór Robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie miejsca robót,
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
zakup i transport kruszywa na miejsce składowania,
przygotowanie kruszywa,
transport i rozłożenie kruszywa,
profilowanie,
zagęszczenie,
utrzymanie podbudowy/nawierzchni,
badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,
wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,
uporządkowanie terenu robót,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie.
10. Przepisy związane
10.1 Normy
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika
płaskości.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.
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PN-EN 933-5
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-6
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-1
PN-EN 13286-2
PN-EN 13286-47
PN-EN 13285
PN-EN 1008

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i
nasiąkliwości.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania.
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodporności.
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metody badań laboratoryjnych gęstości
na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do określenia
kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.
Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja.
Woda zarobowa do betonu.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – Załącznik do zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Załącznik do zarządzenie nr 31 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2016 r. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.
WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 102.
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D.04.05.02.

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej obiektu jw.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa o uziarnieniu 0/16 stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0,
grubości 15cm – KR6 (jezdnia) – dla podłoża gruntowego G1, G2
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/16 stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0, grubości 10cm –
KR2 (chodniki, opaski bezpieczeństwa) – dla podłoża gruntowego G1, G2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
warunków organizacji ruchu,
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB 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 STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
Mieszanka związana cementem powinna spełniać wymagania PN-EN 14227-1.
2.2.Kruszywo
Należy zastosować kruszywa naturalne zgodne z normą PN-EN 13242.
Wymagania dla kruszywa do warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem przedstawiono
w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania dla kruszywa do podbudowy pomocniczej mieszanki związanej cementem
Rozdział/punkt w
Deklarowane kategorie lub Odniesienie do
normie
Właściwość
wartości
PN-EN 13242
PN-EN 13242
GC80/20
4.3.1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1
GF80
Tablica 2
GA75
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2
kruszywa grubego na sitach pośrednich
GTCNR
Tablica 3
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
GTFNR
4.3.3
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg
Tablica 4
GTANR
PN-EN 933-1
Kształt kruszyw grubego – maksymalne
wartości wskaźnika płaskości
FI deklarowanr
Tablica 5
wg PN-EN 933-3*)
4.4
Kształt kruszywa grubego – maksymalne
wartości wskaźnika kształtu
SI deklarowane
Tablica 6
wg PN-EN 933-4*)
Kategorie procentowych zawartości ziaren o
powierzchniach przekruszonych lub łamanych
4.5
CNR
Tablica 7
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartość pyłów**) w kruszywie grubym wg
4.6
f deklarowana
Tablica 8
PN-EN 933-1
Zawartość pyłów**) w kruszywie drobnym wg
4.6
f deklarowana
Tablica 8
PN-EN 933-1
4.7
Jakość pyłów
Brak wymagań
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego
5.2
LA60
Tablica 9
wg PN-EN 1097-2
5.3
Odporność na ścieranie wg PN-EN 1097-1
MDENR
Tablica 11
5.4
Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9
Deklarowana
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8
5.5
Deklarowana
albo 9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2
kruszywo kamienne AS0,2
Tablica 12
wg PN-EN 1744-1
6.3
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1
kruszywo kamienne SNR
Tablica 13
Składniki wpływające na szybkość wiązania i
6.4.1
twardnienia mieszanek związanych
Deklarowana
hydraulicznie
Brak substancji
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN
6.4.3
szkodliwych dla środowiska
1744-3
wg odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak
drewno, szkło, plastik,
6.4.4
Zanieczyszczenia
mogących pogorszyć wyrób
końcowy
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,
7.2
SBLA
wg PN-EN 1097-2
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7
(Jeśli kruszywo nie spełni warunku WA242, to
7.3.2
WA242
Tablica 16
należy zbadać jego mrozoodporność wg p.
7.3.3 tablicy 1)
Mrozoodporność na kruszywa frakcji 8/16 wg
- skały magmowe i
PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko w
Tablica 18
7.3.3
przeobrażone: F4
przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa
- skały osadowe: F10
przekracza WA242)
Załącznik C,
Skład mineralogiczny
Deklarowany
punkt C.3.4
*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w krzywych granicznych
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2.3. Spoiwo
Jako spoiwo należy zastosować cement odpowiadający normie PN-EN 197-1.
2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.
2.5. Domieszki
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.
Jeśli w mieszance mają być zastosowane środki przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy
projektowaniu składu mieszanki.
2.6. Kruszywo stabilizowane cementem
2.6.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rysunku 1
Tablica 2.

Uziarnienie mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/16 mm stabilizowanego cementem
o wytrzymałości C1,5/2.
Wymiar oczek sit #
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
w mm,
mieszanki mineralnej KR 6
zawartość asfaltu
AC 16 W
Wymiar sita #, [mm]
od
do
31,5
22,4
100
16
85
100
11,2
72
98
8
59
90
4
38
71
2
26
56
1
19
44
0,5
13
32
0,25
10
23
0,063
4,5
11

2.6.2. Zawartość spoiwa
Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 2.
Tablica 3.

Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1
Minimalna zawartość
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm
spoiwa, % m/m
> 8,0 do 31,5
3
2,0 do 8,0
4
< 2,0
5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 2 jeśli podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablicy 3.
2.6.3. Zawartość wody
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.
2.6.4. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek
Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.
Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycenie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.
2.6.5. Badanie wytrzymałości
Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych
metodą Proctor’a zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-50,
przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbki powinny być pielęgnowane zgodnie z
2.6.4.
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielęgnacji.
2.6.6. Badanie mrozoodporności
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie
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RCZ-O próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie RC
próbki po 28 dniach pielęgnacji zgodnie z 2.6.4.
Wskaźnik mrozoodporności = RCZ-O/RC
Próbki do oznaczania wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Następnie
zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i
odmrażania.
Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp. -23 ± 2°C przez 8 godzin i odmrażania w
wodzie o temp. +18 ± 2°C przez 16 godz.
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią.
Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na
ściskanie RCZ-O, RC należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.
2.7. Wymagania dla mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Mieszanka do warstwy podbudowy pomocniczej powinna spełniać wymagania tablicy 3.
Tablica 4.
L.p.
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej
Właściwość
Wymagania
Uwagi
KR2
KR6
Składniki
Cement
wg PN-EN 197-1
wg PN-EN 197-1
Kruszywo
tablica 1
tablica 1
Woda zarobowa
pkt. 2.4
pkt. 2.4
Mieszanka
Uziarnienie:
krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM
rysunek 1b
rysunek 1b
0/31,5 mm
Minimalna
tablica 2
tablica 2
zawartość cementu
Ustalenie na
Zawartość wody
pkt. 2.6.3
pkt. 2.6.3
podstawie
PN-EN 13286-2
Wytrzymałość na
Badanie wg PN-EN
ściskanie (system I)
13286-41 po 28
klasa C1,5/2,0
klasa C1,5/2,0
– klasa
dniach pielęgnacji
wytrzymałości RC
Badania wg p.1.2.8.
Mrozoodporność
≥ 0,6
≥ 0,6
WT-5

3. Sprzęt
3.1. Ogólne zasady stosowania sprzętu
Ogólne zasady stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem, należy stosować:
- wytwórnie stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe dla wody,
- układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy,
- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania,
- w miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne,
inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Warunki ogólne transportu
Ogólne zasady transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.
4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów w czasie transportu i przeładunku cement
nie może ulec zawilgoceniu.
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4.4. Transport wody
Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.
4.5. Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować samochody
samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może być mniejsza od wartości podanych w
tablicy 2.
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctor’a i/lub
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników.
5.3. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
wyniki badań kruszywa,
wyniki badań cementu według metod określonych w PN-EN 196-1.
wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według metod podanych
w niniejszej STWiORB.
Projekt składu mieszanki powinien zawierać:
wymaganą zawartość w mieszance cementu,
wymaganą zawartość wody w mieszance,
w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-EN 1008.
5.4. Grubość warstwy
Grubość warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej: pod nawierzchnię jezdni grubość 15 cm; pod nawierzchnię chodnika grubości 10 cm
5.5. Warunki atmosferyczne
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.
Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy
spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni.
5.6. Przygotowanie podłoża
Kruszywo stabilizowane cementem należy układać bezpośrednio na gruncie.
5.7. Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania
wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników:
kruszywo ± 3%,
cement ± 5%,
woda ± 2% w stosunku do wilgotności optymalnej.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i
poprzecznych przy użyciu równiarek. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej równości profilu warstwy. Przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą.
5.8. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną
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głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej
muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według
Proctor’a. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i
poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny być
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i
ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
5.9. Spoiny robocze
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa, należy
pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej
mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas.
W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania
jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być
względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1,0 m dla spoiny poprzecznej.
5.10. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na zabezpieczeniu jej
powierzchni przed utratą wilgotności. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez Wykonawcę powinien być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Właściwości kruszywa stabilizowanego cementem
Właściwości kruszywa stabilizowanego cementem powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 2.
6.3. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych
Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.
Tablica 5.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Częstotliwość badań przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego cementem
Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia
Wyszczególnienie badań
Minimalna ilość badań na
warstwy podbudowy
dziennej działce roboczej
pomocniczej przypadająca na
jedno badanie [m2]
Uziarnienie kruszywa
Wilgotność mieszanki kruszywa
2
2000
z cementem
Zagęszczenie warstwy
Wytrzymałość
3
2000
Mrozoodporność kruszywa
Przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych
stabilizowanego cementem
Badania cementu
Dla każdej dostawy
Badania wody
Dla każdego wątpliwego źródła
Szczegółowe badania kruszywa
Przy każdej zmianie źródła kruszywa

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podano w tablicy 5.
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Tablica 5.
Lp.

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego cementem
Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Podczas budowy:
W trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
1.
Grubość warstwy
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
2.
Szerokość warstwy
2 razy
W sposób ciągły planografem albo, co 20 m łatą na
3.
Równość podłużna
każdym pasie ruchu
4.
Równość poprzeczna
2 razy
5.
Spadki poprzeczne1)
2 razy
co 20 m na prostych i co 10 m na odcinkach
6.
Rzędne wysokościowe
krzywoliniowych
7.
Ukształtowanie osi w planie 1)
co 100 m
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych: na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego.

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych
6.5.1.Równość warstwy podbudowy pomocniczej
Nierówności podłużne warstwy podbudowy pomocniczej należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi
każdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 5. Nierówności poprzeczne warstwy
ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy 5. Nierówności nie powinny
przekraczać 15 mm.
6.5.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy pomocniczej
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 5.
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy pomocniczej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją
± 0,5%.
6.5.3.Rzędne warstwy podbudowy pomocniczej
Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością podaną w tablicy 5.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm - 2cm.
6.5.4.Ukształtowanie osi warstwy podbudowy pomocniczej
Ukształtowanie osi warstwy podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych punktach
z częstotliwością podaną w tablicy 5.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.
6.5.5.Szerokość warstwy podbudowy pomocniczej
Szerokość podbudowy pomocniczej podłoża należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 5. Szerokość
warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm.
6.5.6.Wymagania dotyczące grubości warstwy
Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości, co najmniej 0,5m od
krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy, z częstotliwością podaną w tablicy 5.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy podbudowy pomocniczej nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.6. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami nie spełniającymi wymagań określono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego cementem wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna
powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora
Nadzoru nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. Odbiór Robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
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8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1.
9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego cementem o odpowiedniej grubości po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
prace pomiarowe,
przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na mieszankę,
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających
z przyjętej technologii robót;
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, rozłożenie
i wyprofilowanie mieszanki,
zagęszczenie mieszanki,
pielęgnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wykonanej warstwy,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do składowania poza terenem budowy,
oznakowanie robót i jego utrzymanie,
wykonanie inwentaryzacji warstwy ulepszonego podłoża.
10.Przepisy związane
10.1.Normy
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika
płaskości.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu.
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena właściwości powierzchni. Wskaźnik
przepływu kruszyw.
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie.
PN-EN 1097-1
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie.
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn
i nasiąkliwości.
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez wymywanie
kruszyw.
PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania.
PN-EN 1367-1
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność,
znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 14227-1
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem.
PN-EN 13286-2
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Metody badań laboratoryjnych gęstości na
sucho i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora.
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporządzania próbek
związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.
PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda oznaczania wytrzymałości
na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.
BN-8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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PN-EN 13242

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

10.2. Inne dokumenty
WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
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D.04.07.01.

Podbudowa z betonu asfaltowego

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy
z betonu asfaltowego.
Zakres robót obejmuje - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P grubości 18 cm – KR 6 na
dojazdach do mostu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Droga klasy GP, długość odcinka podbudowy – 2 x 12,76 m.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” oraz w odpowiednich Polskich Normach.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną
receptę.
2.2. Kruszywa
Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy podano poniżej.
Tablica 1a.
Wymagane właściwości kruszywa naturalnego grubego do podbudowy z betonu asfaltowego.
Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
KR6
Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:
GC 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
G20/17,5
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
f2
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4,
FI30
kategoria nie wyższa niż:
lub SI30
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej
C50/30
według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż:
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Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2, rozdział 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze
8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, kategoria:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria
nie wyższa niż:

LA40
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
F4
SBLA
deklarowany przez producenta
mLPC0,1

Tablica 1b.

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤ 8 mm do
podbudowy z betonu asfaltowego.
Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
KR6
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
GF85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według kategorii:
GTC20
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
f3
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
MBF10
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria
Ecs Deklarowana
nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria
mLPC0,1
nie wyższa niż:

Tablica 1c.

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do≤D8 mm do
podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
KR6
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
GF85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według kategorii:
GTC20
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
f16
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
MBF10
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
Ecs30
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
mLPC0,1
wyższa niż:

Tablica 1d.

Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
KR6
Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:
GA85
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
f16
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
MBF10
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4,
FI30
kategoria nie wyższa niż:
lub SI30
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej
C50/30
według PN-EN 933-5, kategoria nie wyższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2, rozdział 5;
LA40
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta
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Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze
8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, kategoria:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria
nie niższa niż:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria
nie wyższa niż:
Stosunek kruszywa łamanego/niełamanego 50≥50%

F4
SBLA
ECS30
deklarowany przez producenta
mLPC0,1

2.3. Wypełniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy należy stosować wypełniacz zgodny z tabelą nr 2.
Tablica 2.

Wymagania wobec wypełniacza do podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
Właściwości wypełniacza
KR6
Uziarnienie według PN-EN 933-10
zgodne z tablicą nr 1 Załącznik A
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
MBF10
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:
1 % (m/m)
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7
deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według
V28/45
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według
∆R&B8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria
Rozpuszczalność w wodzie według
WS10
PN-EN 1744-1, kategoria nie niższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według
CC70
PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana
KaDeklarowana
kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2,
BNDeklarowana
wymagana kategoria:

2.4. Asfalt
Należy zastosować asfalt 35/50 (dla kategorii ruchu KR6) zgodnie z PN-EN 12591.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, Deklarację zgodności (z dokumentem odniesienia)
od producenta lub dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny). Asfalty powinny spełniać wymagania podane
w tabeli 3.
Tablica 3.

Wymagania wobec asfaltu 35/50 stosowanego do warstwy podbudowy
Właściwość
Metoda badania
Jednostka
EN 1426
0,1 mm
Penetracja w 25°C
Temperatura mięknienia
EN 1427
°C
Odporność na starzenie w 163°C
Pozostała penetracja
%
EN 12607-1
Wzrost temperatury mięknienia
°C
Zmiana masy a
%
(wartość bezwzględna)
Temperatura zapłonu
EN ISO 2592
°C
Rozpuszczalność
EN 12592
% (m/m)
a
) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną

Wymaganie
35 - 50
50 - 58
≥ 53
≤8
≤ 0,5
≥ 240
≥ 99,0

2.5. Środek adhezyjny
Należy zastosować środek adhezyjny, który pozwala na uzyskanie parametrów MMA opisanych w pkt. 5
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie wyników badań mieszanki.
Pochodzenie, rodzaj i właściwości powinny być deklarowane.
Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności
można określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11,metoda A po 6h obracania ,stosując kruszywo 8/11
jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania).
Wymagania przyczepności nie mniej niż 80%.
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2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych należy stosować asfalty zwykłe według norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 „metodą na gorąco”, albo inne
lepiszcza według aprobat technicznych.
2.7. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiORB
DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki betonu
asfaltowego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według
PN-EN-45014 wydaną przez dostawcę.
2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Składowanie kruszywa
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed
zanieczyszczeniem.
2.8.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz należy składować w suchych warunkach.
2.8.3. Składowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
3. Sprzęt
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje uzyskanie parametrów
wykonania robót zgodnych ze STWiORB.
Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzęt do wyprodukowania 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.
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być
większe od ± 2%.
Mieszankę mineralno asfaltową można dostarczać z kilku wytwórni lub od kilku producentów pod warunkiem
produkowania mieszanki według tej samej recepty. Nie dopuszcza się jednocześnie różnych recept.
3.3. Sprzęt do układania mieszanki mineralno-asfaltowej
Należy stosować rozkładarki, przeznaczone do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zagęszczanego,
wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy oraz z możliwością podgrzewania
spoiny podłużnej.
3.4. Sprzęt do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Należy stosować, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gładkie lekkie i średnie, walce
ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.3. Transport wypełniacza
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeładunku wypełniacz należy chronić przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
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4.4. Transport asfaltu
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie
cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.
4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu robót. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone
pojazdami samowyładowczymi. Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien
przekraczać 2 godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zagęszczenia mieszczącej się w przedziale:
- przy lepiszczu asfaltowym asfalt 35/50 – beton asfaltowy AC – temperatura od 140 do 180 ºC.
W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni
można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.
5. Wykonanie Robót
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept
Zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00 Wymagania ogólne p. 5.1, Wykonawca zobowiązany jest na 40 dni przed
wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia receptę
laboratoryjną na mieszankę mineralno-asfaltową. Recepta powinna być opracowana z materiałów o cechach i
wymaganiach określonych w STWiORB.
Do projektowania betonu asfaltowego przyjęto wymagania empiryczne.
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWiORB.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez punkty graniczne.
Rzędne punktów granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjną zawartość asfaltu podano w tablicy 4.
Tablica 4.

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy (projektowanie empiryczne).
Wymiar oczek sit # w mm,
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej
zawartość asfaltu
KR6
AC 22 P
Wymiar sita #, [mm]
od
do
45
31,5
100
22,4
90
100
16
65
90
11,2
8
42
68
2
15
45
0,125
4
12
0,063
4,0
8,0
Zawartość lepiszcza wzór (4)*
Bmin 4,0

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ρ( a), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin
należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa
Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagań
określonych w niniejszej STWiORB, będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo
mineralne w mieszance.

Właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 5.
Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR6
Właściwość
Warunki zagęszczania wg
Metoda i warunki
Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20
badania
AC 22 P
Zawartość
wolnych
C.1.3, ubijanie,
Vmin 4,0
PN-EN 12697-8, p.4
przestrzeni
2 x 75 uderzeń
Vmax 7,0
PN-EN 12697-22,
Odporność na deformacje
metoda B w powietrzu,
WTSAIR0,15
trwałe
C.1.20, wałowanie,
PN-EN 13108-20,
PRDAIR 7,0
(grubość płyty:
P98 – P100
D.1.6, 60°C. 10 000
AC 22: 60 mm)
cykli
PN-EN 12697-12,
przechowywanie w
Odporność na działanie
C.1.1, ubijanie,
ITSR70
40°C z jednym cyklem
wody*
2 x 35uderzeń
zamrażania, badanie
w 25°C

*) procedura badania zgodnie z załącznikiem nr 1 WT-2: 2014 r.
*) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma
nr 2 WT-2: 2014 r.

przed

zagęszczeniem

próbek

podano

w

załączniku

W zagęszczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury
mieszanki w zależności od stosowanego asfaltu:
asfalt 35/50
140ºC ± 5ºC,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, zatwierdzoną
przez Inspektora Nadzoru. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej prawidłowe
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości:
dla asfaltu 35/50
190ºC
PMB 25/55-60
wg wskazań Producenta
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.
Tablica 6.

Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

35/50

150 – 190 ºC

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w
STWiORB D.04.03.01.
5.5. Warunki atmosferyczne
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5oC. Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16 m/s).
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).
5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostać
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego.
Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralnoasfaltowej 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 gromadzić w silosie lub załadować na
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
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Odcinek próbny – z uwagi na mały zakres robót (podbudowa o długości łącznie 25.5 m) można odstąpić od wykonania
odcinka próbnego za zgodą Inspektora Nadzoru.
5.7. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i zagęszczanie
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. W miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Rozkładarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochód z gorącą mieszanką).
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana 2 razy, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy powinny być równomiernie zagęszczone walcami drogowymi. Należy stosować walce drogowe stalowe
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Złącza w podbudowie powinny być jednorodne i szczelne.
Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy
przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Przygotowanie krawędzi
polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. krawężników)
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii
prostej i docisnąć równomiernie na całej długości.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną wyżej,
a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym
lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy
zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona.
Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio
jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem.
Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane odrębnie, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy
należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.
Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spełniać wymagania tabeli 7.
Tabela 7.

Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Zawartość wolnych
Typ i wymiar mieszanki,
Wskaźnik zagęszczenia
przestrzeni w warstwie
przeznaczenie
[%]
[% (v/v)]
AC 22P (KR6)

≥ 98

3,0 – 8,0

6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Badania należy wykonywać zgodnie z przywołanymi normami.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
przedłożyć wymagane dokumenty (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, oświadczenia zgodności,
badania - wykonane przez dostawców) na materiały i wyroby budowlane zgodnie z D-M.00.00.00 pkt. 6.7.
wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy podbudowy,
określone przez Inspektora Nadzoru,
wykonać projekt recepty oraz przedstawić wyniki badań z zarobów próbnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Badania Wykonawcy (niżej wymienione) są wykonywane w celu sprawdzenia czy jakość wykonanej warstwy spełnia
wymagania STWiORB.
Wykonawca powinien wykonać te badania w czasie realizacji robót z niezbędną starannością i w wymaganym
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zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonaniem mieszanki mineralno-bitumicznej:
- badanie zawartości asfaltu,
- badanie uziarnienia mieszanki,
- badanie zawartości wolnych przestrzeni.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem warstwy:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów,
pomiar grubości wykonanej warstwy – 2 razy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej – 2 razy,
pomiar zagęszczenia warstwy i zawartości wolnych przestrzeni – po 2 razy,
pomiar równości warstwy asfaltowej – 2 razy,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych wykonywanych przez Inspektora Nadzoru przedstawia Tabela 8.
Tabela 8

Rodzaj i zakres badań kontrolnych
l.p.

Rodzaj badań

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość objętościowa i zawartości wolnych przestrzeni
Zagłębienie trzpienia (włącznie z przyrostem po
kolejnych minutach badania)
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni
Właściwości przeciwpoślizgowe

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Warstwa
P
W

AC

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

Typ mieszanki
MA
PA

Inspektor Nadzoru może również zlecić wykonanie badań kontrolnych dodatkowych i arbitrażowych (w porozumieniu
z Wykonawcą) do niezależnego laboratorium.
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 9
Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki AC
Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
BADANIA MATERIAŁÓW
1.
2.
3.

Uziarnienie kruszyw
Właściwości wypełniacza
Właściwości asfaltu

2 badania dostarczonej frakcji.
2 badania dostarczonego wypełniacza
Jedno badanie dla każdej cysterny

4.

Właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5.
6.
7.
8.

Temperatura składników
Temperatura mieszanki
Zawartość lepiszcza i uziarnienie mieszanki
Zawartość wolnych przestrzeni

Dozór ciągły
Każdy samochód przy załadunku i w czasie wbudowywania
2 próbki
jw.

BADANIA PO ZAGĘSZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
9.

Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, 2 próbki z każdego pasa ruchu
wolna przestrzeń w warstwie
6.3.2. Badanie właściwości kruszywa
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Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.
6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.
6.3.5. Właściwości lepiszcza odzyskanego
Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć
wartości dopuszczalnych:
dla asfaltu 35/50
- 66°C
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynieść co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy
czym należy wtedy podać wartość wydłużenia.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki.
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania
w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną.
Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.8. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od
wartości projektowanej ±0,3%.
6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek.
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z:
zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm,
± 2,0 %
zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
± 3,0 %
zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
± 3,0 %
zawartość kruszywa grubego o największym wymiarze wraz z nadziarnem ± 5,0 %
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy zawartość kruszywa o wymiarze poniżej
0,063 mm nie może być niższa niż 2% (m/m).
6.3.10. Zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie może
przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 5a, 5b.
6.3.11. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 9.
Za grubość warstwy przyjmuje się grubość projektowaną z odchyłką ± 10% dla pojedynczego wyniku i średniej
arytmetycznej z całej budowy.
6.3.12. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 7.
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonać według PN-EN 12697-6.
6.4. Badania cech geometrycznych warstw podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 10
Tablica 10
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw podbudowy z AC
Lp.
Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań i pomiarów
1. Szerokość warstwy
2 razy
2. Równość podłużna
2 razy łatą i klinem
3. Równość poprzeczna
co 5 m
4. Spadki poprzeczne
2 razy
5. Rzędne wysokościowe
2 razy
6. Złącza podłużne i poprzeczne
każde złącze
7. Wygląd zewnętrzny
cała powierzchnia wykonanego odcinka
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6.4.2. Szerokość warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi.
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.
6.4.3. Równość podłużna warstwy
Pomiary równości podłużnej należy wykonać w środku każdego ocenianego pasa.
Oceny równości podłużnej należy wykonać przy użyciu łaty i klina.
Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej podbudowy przy odbiorze warstwy (łatą i klinem) określa tabela:
Tabela 11
Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości podłużnej warstwy [mm]
GP
Pasy ruchu zasadnicze
9
6.4.4. Równość poprzeczna
Do oceny równości poprzecznej należy wykonać przy użyciu łaty i klina. Odchylenie to jest obliczane jako największa
odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±
15%. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m.
Tabela 12
Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości poprzecznej warstwy [mm]
GP
Pasy ruchu zasadnicze
9
6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.
6.4.6. Rzędne wysokościowe warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać rzędne wysokościowe warstwy. Sprawdzenie polega na
wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi
wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać - 1cm, +0 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.
6.4.8. Wygląd warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygląd warstwy podbudowy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i
wykruszeń.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonania robót , Wykonawca ma obowiązek usunąć wady na własny
koszt. Sposób, zakres i termin wykonania robót poprawkowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami nie spełniającymi wymagań określono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. Obmiar Robót
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego o określonej
grubości wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór Robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1.
9. Podstawa płatności
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (m2) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów,
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i połączenia z warstwą
istniejącej nawierzchni,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
uszczelnienie złączy poprzecznych i podłużnych,
uszczelnienie krawędzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie),
uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do składowania poza terenem budowy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
10. Przepisy związane
10.1.Normy
PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
przesiewania
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni –
Wskaźnik przepływu kruszywa
PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania
błękitem metylenowym
PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek
– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie
PN-EN 1097-4
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości
PN-EN 1097-7
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości
wypełniacza – Metoda piknometryczna
PN-EN 1367-1
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
PN-EN 1426
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
PN-EN 1427
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
PN-EN 12591
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
PN-EN 12592
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
PN-EN 12593
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
PN-EN 12606-1
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3
Jw. Część 3: Metoda RFT
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PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
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 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 ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru
ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.
Wymagania techniczne WT-2. Część I – Mieszanki mineralno - asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych.
Wymagania techniczne WT-2. Część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – 2016. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.
-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2016 r. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.
--------------------------------------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK A

Tablica 1. Wymagania dotyczące uziarnienia dodanego wypełniacza
Procent przechodzącej masy
Wymiar sita
Ogólny zakres dla poszczególnych
Maksymalny zakres uziarnienia deklarowany
mm
wyników
przez producenta a)
2
100
0,125
od 85 do 100
10
0,063
od 70 do 100
10
Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie ostatnich 20 wartości (minimalna częstotliwość badania – 1 raz na
tydzień). 90% wyników deklarowanych powinno znaleźć się w tym zakresie, ale wszystkie wyniki powinny
mieścić się w ogólnym zakresie uziarnienia (patrz kolumna 2 wyżej).
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NAWIERZCHNIE
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy
wiążącej z betonu asfaltowego.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 8 cm – kategoria ruchu KR 6 na dojazdach do mostu
jw. – droga klasy GP o długości 2 x 13,40 m.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób,
spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 1a.
Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.
Wymagania
Właściwości kruszywa
KR 6
Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:
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GC 90/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4,
kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej
według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria nie
wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN
932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyższa niż:

G20/15
f2
FI25 lub SI25
C50/10
LA30
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
F2
SBLA
deklarowany przez producenta
mLPC0,1

Tablica 1b.

Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤ 8 mm do
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Wymagania
Właściwości kruszywa
KR 6
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
GF85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według kategorii:
GTC20
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
f3
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
MBF10
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8,
ECSDeklarowana
kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1
mLPC0,1
p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:
Dla kategorii ruchu KR6 należy stosować mieszankę kruszywa drobnego niełamanego i łamanego w proporcji 50/50.
Tablica 1c.

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do ≤
D 8 mm do
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Wymagania
Właściwości kruszywa
KR 6
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
GF85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według kategorii:
GTC20
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
f16
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
MBF10
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8
ECS30
kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2,
mLPC0,1
kategoria nie wyższa niż:

2.3. Wypełniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować wypełniacz spełniający wymagania tablicy 2.
Tablica 2.

Wymagania wobec wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Wymagania w zależności od kategorii ruchu
Właściwości wypełniacza
KR 6
Uziarnienie według PN-EN 933-10
zgodne z tablicą nr 1 Załącznik A
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
MBF10
100

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:
Gęstość ziaren według EN 1097-7
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie
niższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2,
kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

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

2.4. Asfalt
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, Deklarację zgodności (z dokumentem odniesienia)
od producenta lub dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny). Asfalt powinien spełniać wymagania podane
w tabeli 3.
Należy stosować asfalt 35/50 spełniający wymagania określone w PN-EN 12591
Tabela 3.
Wymagania wobec asfaltu 35/50
Lp.
Właściwości
Metoda badań
Wymagania
1
Penetracja w 25OC, 0,1 mm
PN-EN 1426
35 – 50
2
Temperatura mięknienia, OC
PN-EN 1427
50 – 58
3
Temperatura zapłonu, nie mniej niż, OC
PN-EN 2592
≥ 240
4
Zawartość składników rozpuszczalnych, % (m/m)
PN-EN 12592
≥ 99
Odporność na starzenie w 163OC:
5
Zmiana masya) (wartość bezwzględna) %
≤ 0,5
6
Pozostała penetracja, %
≥ 53
PN-EN 12607-1
7
Wzrost temperatury mięknienia, OC
≤8
a)
zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną
2.5. Środek adhezyjny
Należy zastosować środek adhezyjny, który pozwala na uzyskanie parametrów MMA opisanych w pkt. 5
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie wyników badań mieszanki.
Pochodzenie, rodzaj i właściwości powinny być deklarowane.
Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności
można określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6 h obracania ,stosując kruszywo 8/11
jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania).
Wymagania przyczepności nie mniej niż 80%.
2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych należy stosować asfalty zwykłe lub modyfikowane polimerami według
norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany
polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco”, albo inne lepiszcza według aprobat technicznych.
2.7. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiORB
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, aby zapewnić
nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według
PN-EN-45014, wydaną przez dostawcę.
2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.8.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz należy składować w suchych warunkach w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.8.3. Składowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
101

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje uzyskanie parametrów
wykonania robót zgodnych ze STWiORB.
Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzęt do wyprodukowania 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.
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być
większe od ± 2%.
Mieszankę mineralno asfaltową można dostarczać z kilku wytwórni lub od kilku producentów pod warunkiem
produkowania mieszanki według tej samej recepty. Nie dopuszcza się jednocześnie różnych recept.
3.3. Sprzęt do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej
Należy stosować rozkładarki, przeznaczone do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zagęszczanego,
wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy oraz z możliwością podgrzewania
spoiny podłużnej.
Do zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować:
stalowe walce wibracyjne - średnie i ciężkie, wyposażone w urządzenia do zraszania wałów wodą,
walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach,
inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.3. Transport wypełniacza
Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu wypełniacz należy chronić przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.4. Transport asfaltu
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie
cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.
4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu robót. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone
pojazdami samowyładowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości temperatury. Należy
również kierować się informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.
Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zagęszczenia. W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny
znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni
można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept
Zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00 Wymagania ogólne p. 5.1, Wykonawca zobowiązany jest na 40 dni przed
wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia receptę
laboratoryjną na mieszankę mineralno-asfaltową. Recepta powinna być opracowana z materiałów o cechach i
wymaganiach określonych w STWiORB.
Do projektowania betonu asfaltowego przyjęto wymagania empiryczne.
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze składników mieszanki,
doborze optymalnej ilości asfaltu,
określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w niniejszej
STWiORB.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej podano w tablicy 4.
Tablica 4.

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej.
Wymiar oczek sit #
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
w mm,
mieszanki mineralnej KR 6
zawartość asfaltu
AC 16 W
Wymiar sita #, [mm]
od
do
22,4
100
16
90
100
11,2
70
90
8
55
80
2
25
50
0,125
4
12
0,063
4,0
10
Zawartość lepiszcza
Bmin 4,6

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ρ( a), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin
należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa
Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagań
określonych w niniejszej STWiORB, będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo
mineralne w mieszance.

Właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5.
Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej KR6
Wymiar mieszanki
Warunki zagęszczania wg
Metoda i warunki badania
Właściwość
PN-EN 13108-20
AC 16 W
Zawartość wolnych
C.1.3, ubijanie,
Vmin 4,0
PN-EN 12697-8, p.4
przestrzeni
2 x 75 uderzeń
Vmax 7,0
Odporność na deformacje
PN-EN 12697-22, metoda B w
C.1.20, wałowanie,
WTSAIR 0,10
trwałe** (grubość płyty
powietrzu, PN-EN 13108-20,
P98 – P100
PRDAIR 5,0
AC 16: 60 mm)
D.1.6, 60°C. 10 000 cykli
Pn-EN 12697-12,
Odporność na działanie
C.1.1, ubijanie,
przechowywanie w 40°C z
ITSR80
wody*
2 x 35 uderzeń
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C
*) procedura badania zgodnie z załącznikiem nr 1 WT-2: 2014 r.
**) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego MMA przed zagęszczeniem próbek do badań podano w
załączniku nr 2 WT-2: 2016 r.
W zagęszczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury
mieszanki w zależności od stosowanego asfaltu:
- 35/50
140ºC± 5 ºC
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, zatwierdzoną
przez Inspektora Nadzoru. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej prawidłowe
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości:
- 35/50
180 OC
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.
Tablica 6.
Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej
Temperatura mieszanki
[°C]
150-190OC

Lepiszcze asfaltowe

35/50
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB
D.04.03.01; powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezbędnym na odparowanie wody.
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie skropienia emulsją
asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny być zabezpieczone materiałami termoplastycznymi (taśmy, pasty itp.) uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru.
5.5. Warunki atmosferyczne
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest minimum + 5 °C
Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki
roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania
(np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).
Nie dopuszcza się układania mieszanki warstwy wiążącej na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostać
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego.
Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralnoasfaltowej 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 gromadzić w silosie lub załadować na
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
Odcinek próbny – z uwagi na mały zakres robót (podbudowa o długości 2 x 13,40 m) można odstąpić od wykonania
odcinka próbnego za zgodą Inspektora Nadzoru.
5.7. Wbudowanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. W miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Rozkładarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochód z gorącą mieszanką).
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana 2 razy, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone walcami drogowymi. Należy stosować walce drogowe
stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Złącza w warstwie wiążącej powinny być jednorodne i szczelne.
Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy
przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
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Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Przygotowanie krawędzi
polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. krawężników)
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii
prostej i docisnąć równomiernie na całej długości.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną wyżej,
a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym
lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy
zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona.
Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio
jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem.
Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane odrębnie, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy
należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.
Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spełniać wymagania tabeli 7.
Tabela 7.
Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Typ i wymiar mieszanki,
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie
Wskaźnik zagęszczenia [%]
przeznaczenie
[% (v/v)]
AC 16 W
≥ 98
3,0 – 8,0
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Badania należy wykonywać zgodnie z normami przywołanymi w STWiORB.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- przedłożyć wymagane dokumenty (deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, oświadczenia zgodności, badania
wykonane przez dostawców ) na materiały i wyroby budowlane zgodnie z D-M.00.00.00 Wymagania ogólne
p.6.7.
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy wiążącej, określone przez
Inspektora Nadzoru,
- wykonać projekt recepty oraz przedstawić wyniki badań z zarobów próbnych wykonanych na podstawie opracowanej
recepty.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.2.1. Badania w czasie robót
Badania Wykonawcy (niżej wymienione) są wykonywane w celu sprawdzenia czy jakość wykonanej warstwy spełnia
wymagania STWiORB.
Wykonawca powinien wykonać te badania w czasie realizacji robót z niezbędną starannością i w wymaganym
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań, ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonaniem mieszanki mineralno-bitumicznej:
badanie zawartości asfaltu,
badanie uziarnienia mieszanki,
badanie zawartości wolnych przestrzeni.
6.2.2. Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem warstwy:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów,
pomiar grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar zagęszczenia warstwy i zawartość wolnych przestrzeni,
pomiar równości warstwy asfaltowej,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.2.3 Rodzaj i zakres badań kontrolnych wykonywanych przez Inspektora Nadzoru przedstawia tabela 8.
Tabela 8
Rodzaj i zakres badań kontrolnych
Warstwa
Typ mieszanki
Lp.
Rodzaj badań
P
W
AC
MA
PA
1.
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1
Uziarnienie
+
+
1.2
Zawartość lepiszcza
+
+
105

1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartości wolnych przestrzeni
Zagłębienie trzpienia (włącznie z przyrostem po
kolejnych minutach badania)
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni
Właściwości przeciwpoślizgowe

+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

Inspektor Nadzoru może również zlecić wykonanie badań kontrolnych dodatkowych i arbitrażowych (w porozumieniu
z Wykonawcą) do niezależnego laboratorium.
6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 9
Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki AC
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

BADANIA MATERIAŁÓW
1.
Uziarnienie kruszywa
2.
Właściwości wypełniacza
3.
Właściwości asfaltu

2 razy dla każdej dostarczonej frakcji
2 razy dla każdej dostarczonej partii
Jedno badanie dla każdej cysterny

4.

Przy każdej zmianie

Właściwości kruszywa

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5.
Temperatura składników
Dozór ciągły
6.
Temperatura mieszanki
Każdy samochód przy załadunku i w czasie wbudowywania
7.
Zawartość lepiszcza i uziarnienie mieszanki
2 próbki
8.
Zawartość wolnych przestrzeni
jw.
BADANIA PO ZAGĘSZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy,
9.
2 próbki z każdego pasa ruchu
wolna przestrzeń w warstwie
6.3.1. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.
6.3.2. Badanie właściwości wypełniacza
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.
6.3.4. Pomiar temperatury składników mieszanki
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturę mieszanki betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.6. Zawartość asfaltu
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od
wartości projektowanej ±0,3%.
6.3.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek.
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z:
zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm,
± 2,0 %
zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
± 3,0 %
zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
± 3,0 %
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zawartość kruszywa grubego o największym wymiarze wraz z nadziarnem
± 5,0 %
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej zawartość kruszywa o wymiarze poniżej
0,063 mm nie może być niższa niż 2% (m/m).
6.3.8. Zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-bitumicznej, nie może
przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 5.
6.3.9. Pomiar grubości warstwy
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 9.
Za grubość warstwy przyjmuje się grubość projektowaną z odchyłką ± 10% dla pojedynczego wyniku i średniej
arytmetycznej z całej budowy.
6.3.10. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 7.
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wiążącej wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 10.
Tablica 10.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy wiążącej wykonanej z mieszanki AC.
Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań i pomiarów
1
Szerokość warstwy
2 razy
2
Równość podłużna
2 razy łatą i klinem
3
Równość poprzeczna
co 5 m
4
Spadki poprzeczne
2 razy
5
Rzędne wysokościowe
2 razy
6
Ukształtowanie osi w planie
7
Złącza podłużne i poprzeczne
każde złącze
8
Wygląd zewnętrzny
cała powierzchnia wykonanego odcinka
6.4.2. Szerokość warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi.
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm.
6.4.3. Równość podłużna warstwy
Pomiary równości podłużnej należy wykonać w środku każdego ocenianego pasa.
Do oceny równości podłużnej należy wykonać przy użyciu łaty i klina.
Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej podbudowy przy odbiorze warstwy (łatą i klinem) określa tabela:
Tabela 11.
Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości podłużnej warstwy [mm]
GP

Pasy ruchu zasadnicze

6

6.4.4. Równość poprzeczna
Do oceny równości poprzecznej należy wykonać przy użyciu łaty i klina. Odchylenie to jest obliczane jako największa
odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±
15%. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m.
Tabela 12.
Dopuszczalne odbiorcze
wartości odchyleń równości
Klasa drogi
Element nawierzchni
poprzecznej warstwy [mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączania i
GP
6
wyłączania, jezdnie łącznic
6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z
Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.6. Rzędne wysokościowe warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać rzędne wysokościowe warstwy. Sprawdzenie polega na
wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0cm,
-1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
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6.4.7. Ukształtowanie osi w planie
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać ukształtowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie polega na
wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i porównaniu wyników pomiaru z
Dokumentacją Projektową. Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż 5 cm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.
6.4.9. Wygląd warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygląd warstwy wiążącej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek usunąć wady na własny
koszt. Sposób, zakres i termin wykonania robót poprawkowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami nie spełniającymi wymagań określono w STWiORB DM.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (1 m2) wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o
określonej grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór Robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
– prace pomiarowe,
– roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
– opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
– wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
– pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych,
– uszczelnienie emulsją krawędzi bocznych krawężników,
– rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
– uszczelnienie złączy poprzecznych i podłużnych,
– obcięcie krawędzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,
– uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane
do składowania poza terenem budowy,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
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PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-20

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
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. 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 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
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza. Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
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 20: Badanie typu
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PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
BN-68/8931-04

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 ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru
ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych.
Wymagania techniczne WT-2. Część I – Mieszanki mineralno - asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.
Wymagania techniczne WT-2. Część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – 2016. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2016 r. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.
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D.05.03.12.

Nawierzchnia z asfaltu lanego (dawna nazwa asfalt twardolany)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem
nawierzchni z asfaltu lanego na konstrukcji obiektu w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km
42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z ułożeniem warstwy wiążącej i
ścieralnej z asfaltu lanego na konstrukcji mostu i obejmują:
- wykonanie warstwy wiążącej o gr. 5 cm na moście,
- ułożenie warstwy o gr. 4 ÷ 6 cm w ściekach
(o MA 11S PMB 25/55-60).
Zakres robót obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie robót
b) wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej
c) transport mieszanki do miejsca wbudowania
d) posmarowanie gorącym bitumem urządzeń obcych
e) mechaniczne rozłożenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i
spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie bitumem krawędzi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB DM.00.00.00.
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.
1.4.3. Asfalt lany –jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której
objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie.
1.4.4. 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 50m) 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
(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z STWiORB i Dokumentacją
Projektową.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Wymagania ogólne podano w STWiORB DM.00.00.00.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. pkt.6.7.
2.1. Do warstwy ścieralnej należy stosować materiały:
2.1.1. Kruszywo
Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną z MA powinno posiadać właściwości
odpowiadające poszczególnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043 i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT1 Kruszywa 2010 IBDiM „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
publicznych”.
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Tabela 1.
Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej MA (i przeciwspadku)
Lp.
Materiał
KR3-6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż
GC 90/15*)
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat.
G 25/15
3 Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kat. nie wyższa niż
f2
4 Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie wyższa niż
FI 20 lub SI 20
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PNC 95/1
5
EN 933-5; kat. nie niższa niż
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdz. 5; badania
6
na kruszywie o wymiarze 10/16; kategoria co najmniej:
LA 25
Odporność na polerowanie kruszywa badana na normowej frakcji kruszywa
7
PSV 50
wg Normy PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: b)
8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
9 Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3
deklarowana przez producenta
10 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, zał. B, kategoria nie wyższa niż
WA24 Deklarowana
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1,załącznik B, w 1% Na Cl, kat. nie wyższa
11
FNaCl7
niż
12 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria
SB LA
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny
13
deklarowany przez producenta
wg PN-EN 932-3:1999
14 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1:2010; kat. nie wyższa niż
m LPC 0,1
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem, wg
15
wymagana odporność
PN-EN 1744-1,
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem, wg PN16
wymagana odporność
EN 1744-1,
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, kat. nie
17
V 3,5
wyższa niż
*) D/d<4
Tabela 2.

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do w. ścieralnej
MA (i przeciwspadku z asfaltu lanego)
Lp.
Materiał
KR3-6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria
GF 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg kat.
G TC 20
3 Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kat. nie wyższa niż
f 16
4 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż
MB F 10
5 Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie niższa niż
E cs 30
6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
7 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1; kat. nie wyższa niż
m LPC 0,1
8 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, zał. B, kategoria nie wyższa niż
WA24 Deklarowana

Tabela 3.
Wymagane właściwości wypełniacza do w. ścieralnej MA (przeciwspadku z asfaltu lanego)
Lp.
Materiał
KR3-6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1
zgodne z Tab.9
2 Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyższa niż
MB F 10
3 Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa niż
1 % (m/m)
4 Gęstość ziaren wg EN 1097-7
deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN
5
V 28/45
1097-4, wymagana kategoria
6 Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria
∆ R&B 8/25
7 Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyższa niż
WS 10
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kat. nie
8
CC 70
niższa niż
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana
9
K a 10, K a Deklarowana
kategoria
10 Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria
BN Deklarowana
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2.1.2. Polimeroasfalt
Tabela 4.
Wymagania dla asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami PMB 25/55-60
Wymagania podstawowe
Właściwość
Metoda badania
Jednostka
Wymaganie
Konsystencja w pośrednich
temperaturach
Penetracja w 25°C
PN-EN 1426
0,1 mm
25-55
eksploatacyjnych
Konsystencja w wysokich
Temperatura
temperaturach
PN-EN 1427
°C
≥ 60
mięknienia
eksploatacyjnych
Siła rozciągania (mała
EN 13589
≥1
J/cm2
prędkość rozciągania)
EN 13703
w 5°C
Siła rozciągania w 5°C
Kohezja
(duża prędkość
PN-EN 13587
J/cm2
NPDa
rozciągania)
Wahadło Hialit
PN-EN 13588
J/cm2
NPDa
(metoda uderzenia)
Stałość konsystencji
(odporność na starzenie wg
EN 12607-1 lub -3)

Klasa
3
6
4
0
0

Zmiana masy

EN 12607

%

≤ 0,5

3

Pozostała penetracja

EN 12607

%

≥ 60

7

Wzrost temperatury
EN 12607
°C
≤8
2
mięknienia
Inne właściwości
Temperatura zapłonu
PN-EN ISO 2592
°C
≥ 235
3
Temperatura
PN-EN 12593
°C
≤ - 10
5
łamliwości
Nawrót sprężysty w
≥ 50
5
25°C
PN-EN 13398
%
Nawrót sprężysty w
NPDa
0
10°C
b
Zakres plastyczności
Pkt. 5.1.9. normy
°C
TBR
1
Stabilność
magazynowania
PN-EN 13399
°C
≤5
2
Różnica temperatur
PN-EN 1427
mięknienia
Stabilność
Wymagania dodatkowe
PN-EN 13399
magazynowania
0
0,1 mm
NPDa
PN-EN 1426
Różnica penetracji
Spadek temperatury
mięknienia po
PN-EN 12607-1
1
°C
TBRb
starzeniu wg EN
EN14274
12607-1 lub -3
Nawrót sprężysty w
25°C po starzeniu wg
≥ 50
4
EN 12607-1 lub -3
PN-EN 12607-1
%
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w
10°C po starzeniu wg
NPDa
0
EN 12607-1 lub -3
a
) NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
) TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję)lepiszcza do kruszyw i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki
poprawiające adhezję.
2.1.3. Środek adhezyjny
W przypadku gdy przyczepność lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niż 80% należy stosować środek adhezyjny
posiadający ważny dokument dopuszczający Wyrób do robót budowlanych. Środek adhezyjny i jego ilość powinny
być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza.
2.2. Krawężniki
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfaltu lanego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
odpowiedniej STWiORB.
3. Sprzęt
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Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
3.1. Dobór sprzętu
Roboty należy wykonywać mechanicznie.
Wykonawca powinien posiadać:
- wytwórnię stacjonarną (otaczarkę) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek z betonu
asfaltowego; wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki; nie
dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją, dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej
automatycznie; nie dopuszcza się sterowania ręcznego odważania składników,
Do rozkładania masy powinny być używane - rozkładarki sterowane elektronicznie.
Asfalt lany jest mieszanką samozagęszczalną, tj. nie wymagającą zagęszczenia walcami.
4. Transport
Transport powinien odpowiadać wymaganiom STWiORB D-M.00.00.00.
4.1. Dobór środków transportu
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zaleceniami Producenta
Wypełniacz należy przewozić w cysternach umożliwiających rozładunek pneumatyczny, wypełniacz workowany
można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem i nadmiernym
zawilgoceniem.
Do transportu asfaltu lanego można stosować:
kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych,
samochody termosy z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne podano w STWiORB D-M.00.00.00.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Z odpowiednim wyprzedzeniem tj. 30 dni przed przystąpieniem do wykonania warstwy z asfaltu lanego, Wykonawca
przedłoży Inspektorowi Nadzoru projekt recepty na mieszanki mineralno-asfaltowe do zatwierdzenia wraz ze
wszystkimi wynikami badań, próbkami materiałów wsadowych oraz deklaracjami zgodności na te materiały.
Powyższe projekty recept, Inspektor Nadzoru powinien skierować do sprawdzenia przez Laboratorium Zamawiającego
i po otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzić je i pozwolić Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia
zatwierdzonej recepty powinna trawić do Wykonawcy.
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 do warstwy ścieralnej oraz orientacyjne zawartości
asfaltu podano w tablicy 5.
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z asfaltu lanego podano w tablicy 6.
Tabela 5.
Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy ścieralnej
Przesiew, % (m/m)
Właściwość
MA 11
KR 1-6
Wymiar sita #, mm
od
do
16
100
11,2
90
100
8
70
85
5,6
2
45
55
0,125
22
55
0,063
20,0
28,0
Zawartość lepiszcza min*
B min 6,5

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmi0) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy
pomnożyć przez współczynnik a wg równania:
α=2,65/pa
Bmi, jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagań

114

określonych w niniejszej STWiORB, będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo
mineralne w mieszance.
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki
0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania.
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji -jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo

Wykonawca ma obowiązek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 30 dni przed wbudowywaniem.
5.3. Wymagania właściwości asfaltu lanego do warstw ścieralnych nawierzchni mostowych
Tabela 6.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej MA (i przeciwspadek)
Lp.

Właściwości

Metoda i warunki badania

Wymagania

1

Odporność na deformacje trwałe

PN-EN 13108-20 (D.5.1)

Imin1,0
Imax.3,0
INC 0,6

5.4. Wytwarzanie mieszanek mineralno – asfaltowych
Wymagania wobec wytwórni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010”.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, zatwierdzoną
przez Inspektora Nadzoru. Rzędne krzywej uziarnienia wg recepty laboratoryjnej powinny być skorygowane w wyniku
przeprowadzonej próby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinku próbnym – decyzja o odcinku próbnym
należy do Inspektora nadzoru, za względu na mały zakres robót – można odstąpić od jego wykonania.
Mieszankę asfaltu lanego należy wytwarzać w otaczarce. Dozowanie asfaltu i składników mineralnych powinno być
wagowe i odbywać się automatycznie, zgodnie z receptą
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 poniższych wartości:
Polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60
180 °C,
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 °C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej:
temperatura asfaltu lanego MA z PMB25/55-60
180 ÷ 230 °C,
Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA.
Temperatura asfaltu lanego nie powinna przekraczać 230°C, ze względu na konieczność ograniczenia emisji oparów.
W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności asfaltu lanego może być wymagane zastosowanie dodatków
zmniejszających lepkość lepiszcza asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. Wytwarzanie mieszanki
będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru
5.5. Przygotowanie podłoża
Podłoże bitumiczne (warstwa wiążąca) 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 lanego.
5.6 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.
5.7. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego
Mieszankę asfaltu twardolanego należy wbudować w sposób ręczny.
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.
Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu lanego wg pkt 5.4.
Spoiny (np. połączenia asfaltu lanego i betonu asfaltowego SMA) oraz warstwy asfaltowe z urządzeniami obcymi w
nawierzchni lub ją ograniczającymi należy uszczelnić masami termoplastycznymi.
Przy wykonywania ścieków ulicznych (przeciwspadków) z asfaltu lanego, po których nie odbywa się zasadniczy ruch
kołowy, zaleca się stosowanie chłodnej posypki z kruszywa drobnego kategorii GF 85, f3 w ilości od 2 do 3kg/m2.
Taka posypka powinna być otoczona lepiszczem w ilości zapewniającej sypkość a następnie naniesiona na gorącą
warstwę i wtarta w jej powierzchnię.
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności z normami i aprobatami na wbudowywane materiały.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki własnych badań laboratoryjnych w zakresie określonym
w niniejszej STWiORB.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót
z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Sprawdzenie powinno się odbywać w zarówno w trakcie wykonywania
robót, jak i po ich zakończeniu.
W zależności od badanych cech sprawdzenia dokonuje się wizualnie lub przez pomiar.
Badania dzielą się na:
-badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)
-badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
6.1.1 Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy (niżej wymienione) są wykonywane w celu sprawdzenia czy jakość wykonanej warstwy spełnia
wymagania STWiORB.
Wykonawca powinien wykonać te badania w czasie realizacji robót z niezbędną starannością i w wymaganym
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru.
Zakres badań Wykonawcy w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-bitumicznej i po wykonaniu ścieków:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
sprawdzenie zawartości lepiszcza i uziarnienia mieszanki mineralno-bitumicznej
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy
dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania spoin.
Temperaturę oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i ułożenia dla asfaltu lanego należy dokumentować
protokółem dotyczącym każdego kotła. Protokół należy przekazać zleceniodawcy w każdym dniu roboczym.
6.1.2 Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami zleceniodawcy ,których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie
Wykaz i częstotliwość badań podano w tabeli nr 7.
Tabela 7.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych dla warstwy z asfaltu lanego
Warstwa
Typ mieszanki
Lp.
Rodzaj badań
Ścieralna
MA
1.
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 Uziarnienie
+
+
1.2 Zawartość lepiszcza
+
+
Inspektor Nadzoru może również zlecić wykonanie badań kontrolnych dodatkowych i arbitrażowych (w porozumieniu
z Wykonawcą) do niezależnego laboratorium
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania polimeroasfaltu, wypełniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, 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 8.
Tabela 8.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań
na dziennej działce roboczej
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowj
1 próbka
pobranej w wytwórni
2 Właściwości asfaltu
dla każdej dostawy (cysterny)
3 Właściwości wypełniacza
dla każdej dostawy (cysterny)
4 Właściwości kruszywa
przy każdej zmianie
5 Temperatura składników mieszanki mineralnej
dozór ciągły
dozowanych do mieszalnika
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6

Temperatura asfaltu lanego

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

7
8

Wygląd mieszanki asfaltu lanego
Właściwości mieszanki asfaltu lanego pobranej w
wytwórni
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno – asfaltowej powinny być zgodne z receptą.
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować zawartość asfaltu oraz skład mieszanki mineralnej.
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od
wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych. Skład mieszanki mineralnej powinien być
zgodny z projektem z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji w tabeli nr 9
Dopuszczalne odchyłki dla mieszanki mineralno-asfaltowej
Tabela nr 9.
Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań W {%(m/m)}
Lp Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 3-6
.
1 Zawartość kruszywa grubego o wymiarze> 2mm
± 3,0
2 Zawartość kruszywa drobnego o wymiarach od 0,063 do 2mm
± 3,0
3 Zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm
± 1,5
4 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
± 0,3
6.3.3. Badanie właściwości polimeroasfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia polimreoasfaltu.
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 kategorię 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 STWiORB.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury asfaltu lanego powinien być dokonywany:
po załadunku do kotła transportowego,
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 STWiORB.
6.3.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Należy określić odporność na deformacje trwałe zgodnie tab. nr 6.
Zagłębienie trzpienia podczas badania każdej próbki sześciennej, sporządzonej z luźnej mieszanki mineralnoasfaltowej nie może przekroczyć wartości wg STWiORB, tab. 6.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z asfaltu lanego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 10.
Tabela 10.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z asfaltu lanego
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
1 Szerokość warstwy
2 Równość poprzeczna
co 5 m
3 Spadki poprzeczne
4 Rzędne wysokościowe
5 Złącza podłużne
cała długość złącza
6 Wygląd zewnętrzny warstwy
ocena ciągła
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności nie powinny przekraczać ± 1 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nawierzchni na 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. Złącza podłużne
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych. Złącza
powinny być dobrze związane i zatarte.
6.4.7. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. Obmiar odnosi się do zakresu objętego
Dokumentacją Projektową i uzgodnionego przez Inspektora Nadzoru. Obmiar uwzględnia wyłącznie roboty określone
dokumentacją projektową, bądź zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
8. Odbiór robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00. oraz na podstawie obmiaru, wyników badań
laboratoryjnych, pomiarów cech geometrycznych oraz oględzin wizualnych zgodnie z punktem 6 dały wyniki
pozytywne.
9. Podstawa płatności
Płatność za m2 wykonanej warstwy ścieralnej w ścieku zgodnie z obmiarem i Dokumentacją Projektową oraz po
sprawdzeniu jakości robót.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
- warstwę wiążącą w pasie mostu z asfaltu lanego o gr. 5 cm na przęśle,
- warstwę ścieralną nawierzchni przeciwspadków w ściekach na obiekcie z asfaltu lanego o gr. 4-5 cm.
Cena za wykonanie warstw obejmuje:
- roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- posmarowanie gorącym bitumem krawężników i warstwy nawierzchni,
- ręczne rozłożenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i
spadkami poprzecznymi,
- uszczelnienie spoin
- dostarczenie i odwiezienie sprzętu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymienionych w STWiORB,
- oczyszczenie tereny robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami.
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu. (+ zmiana)
PN-EN 12607-1
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT.
PN-EN 12607-3
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 3: Metoda RFT.
PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów
modyfikowanych
PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych
PN-EN 1426:
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą.
PN-EN 1427
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula.
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda.
PN-EN 12593
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa.
PN-EN 13179-1
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 1: Badanie
metodą pierścienia delta i kuli.
PN-EN 13179-2
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 2: Liczba
bitumiczna.
PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych lepiszczy asfaltowych
metodą rozciągania.
PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu
wahadłowego.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania. (+ zmiany)
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika
płaskości
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik
kształtu (+ zmiana)
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych (+ zmiany)
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PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 1367-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 932-3
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1744-1
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 6: Ocena właściwości powierzchni
Wskaźnik przepływu kruszyw. (+ zmiana)
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek –
Badanie błękitem metylenowym
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie.
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego. (+ zmiany)
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
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie gęstości
wypełniacza. Metoda piktometryczna.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia.
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 1: Badanie
metodą pierścienia delta i kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 2: Liczba
bitumiczna.

10.2. Inne dokumenty
„WT-1 Kruszywa 2010”
„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”
„WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”
Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 2 marca 1999)
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D.05.03.13.

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy
ścieralnej z mieszanki SMA. W zakres robót wchodzi wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA (0/128).
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11, grubości 4 cm – KR 6 na moście jw. i dojazdach do niego
na odcinku jezdni o długości 169,21 m.
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco.
Stabilizator – dodatek, np. włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ mastyksu z powierzchni grysów w gorącej
mieszance mineralno-asfaltowej.
Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do
kruszywa.
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne".
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
Jakość i odporność warstwy ścieralnej z mieszanki SMA zależy w dużym stopniu od uziarnienia frakcji grysowej oraz od
rodzaju skały. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na uziarnienie dostarczanych frakcji grysów.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną
receptę.
2.2. Kruszywo
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1.
W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na polerowanie.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tabela 1a.

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Wymagania

Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:
Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie większe niż według kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4,
kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w
kruszywie grubym według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria nie wyższa
niż:
Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8,
kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Mrozoodporność według PN-EN 1367-6, w 1% NaCl, kategoria nie
wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria
nie wyższa niż:

KR 6
GC90/15
G25/15
f2
FI20 lub SI20
C100/0
LA25
PSV50*)
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
FNaCl7
SBLA
deklarowany przez producenta
mLPC0,1

*)

Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są
używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno – asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych
kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.

Tabela 1b.

Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Wymagania

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

KR 6
GF85
GTC20
f16
MBF10
ECS30
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

2.3. Wypełniacz
Do mieszanki SMA należy stosować wypełniacz mieszany, spełniający wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2.

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Wymagania

Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN
1097-4, wymagana kategoria
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana
kategoria
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KR 6
zgodnie z tablicą nr 1 Załącznik A
MBF10
1% (m/m)
deklarowana przez producenta
V28/45
∆R&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa
niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2,
kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

WS10
CC70
Ka20
BNDeklarowana

2.4. Polimeroasfalt
Do wytwarzania mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA przewidzianej do wykonania warstwy ścieralnej należy
stosować polimeroasfalt PMB 45/80-55 o właściwościach odpowiadających wymaganiom zawartym w tablicy 3. Należy
użyć asfaltu modyfikowanego SBS w rafinerii.
Tablica 3.

Wymagania wobec polimeroasfaltu PMB 45/80-55
Metoda
Właściwość
badania
EN 1426
Penetracja w 25°C
Temperatura mięknienia
EN 1427
Siłą rozciągania
metodą z
EN 13589
Kohezja
duktylometrem
EN 13703
(rozciąganie 50
mm/min)
Zmiana masy
Pozostała
Odporność na
penetracja
EN 12607-1
starzenie
Wzrost
temperatury
mięknienia
Temperatura zapłonu
EN ISO 2592
Temperatura łamliwości wg Fraassa
EN 12593
EN 13398
w 25°C
Nawrót sprężysty
EN 13398
w 10°C
Podpunkt
Zakres plastyczności
5.2.8.4
Spadek temperatury mięknienia po
EN 1427
badaniu wg EN 12607-1
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu
EN 13398
wg EN 12607-1
Nawrót sprężysty w 10°C po badaniu
EN 13398
wg EN 12607-1
Stabilność magazynowania
EN 13399
Różnica temperatur mięknienia
Stabilność magazynowania

EN 1427
EN 13399

Różnica penetracji
EN 1426
a) NR – No Requirement (brak wymagań)
b) TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Jednostka

Wymaganie

Klasa

0,1 mm
°C

45-80
≥ 73

4
7

J/cm2

≥3
w 5°C

2

%

≤ 0,5

3

%

≥ 60

7

°C

≤8

2

°C
°C
%
%

≥ 235
≤ - 12
≥ 50
NR

3
6
5
0

°C

TBR

1

°C

TBR

1

%

≥ 50

4

%

NR

0

°C

≤5

2

0,1 mm

NR

0

2.5. Stabilizator mastyksu
W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA należy
stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania
aprobaty technicznej. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym.
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 A wynosiła, co najmniej 80%.
Pochodzenie, rodzaj i właściwości powinny być deklarowane.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
określonych przez Producenta.
122

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w PN-EN 13808 oraz wymagań
STWiORB D.04.03.01.
2.8. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych należy stosować materiały termoplastyczne według norm lub aprobat
technicznych.
Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany
polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco”, albo inne lepiszcza według aprobat technicznych.
2.9. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiORB
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki SMA, aby
zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.
Każda dostawa polimeroasfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według
PN-EN-45014, wydaną przez dostawcę.
2.10. Składowanie materiałów
2.10.1. Składowanie kruszywa
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed
zanieczyszczeniem.
2.10.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz należy składować w suchych warunkach. Składowanie wypełniacza powinno odbywać się w silosach
wyposażonych w urządzenia do areacji.
2.10.3. Składowanie polimeroasfaltu
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
2.10.4. Składowanie środka adhezyjnego
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach
podanych przez Producenta.
2.10.5. Składowanie stabilizatora mastyksu
Składowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta lub w
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiornikach, w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje uzyskanie parametrów
wykonania robót zgodnych ze STWiORB.
Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej
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.
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być
większe od ± 2%.
Mieszankę mineralno asfaltową można dostarczać z kilku wytwórni lub od kilku producentów pod warunkiem
produkowania mieszanki według tej samej recepty. Nie dopuszcza się jednocześnie różnych recept.
3.3. Układarka mieszanek mineralno-bitumicznych
Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej układarki
posiadającej następujące urządzenia:
automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i grubością,
płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki,
urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.
Tylko wyjątkowo dopuszcza się ręczne ułożenie warstwy w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, przy
czym szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie takich powierzchni, niedostępnych dla walców i dogęszczać je
przy pomocy płyt wibracyjnych. Ponadto należy pamiętać, że ręczne układanie fragmentów powierzchni powinno być
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przeprowadzone szybko i sprawnie ze względu na szybkie sklejanie się stygnącej masy.
3.4. Walce do zagęszczania
Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie przewidzianego wskaźnika zagęszczenia
rozkładanej warstwy z mieszanki SMA, a więc walcami średnio ciężkimi stalowymi gładkimi. Do warstwy z mieszanki
SMA nie zaleca się stosowania wibracji podczas zagęszczenia.
Nie należy stosować zbyt ciężkich walców, gdyż może to spowodować miażdżenie ziarn grysów.
3.5. Szczotki mechaniczne
Zespół wykonujący nawierzchnie bitumiczne musi być wyposażony w szczotki mechaniczne z kompletem szczotek
twardych i miękkich.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport mieszanki
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu robót. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone
pojazdami samowyładowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości temperatury. Należy
również kierować się informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.
Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zagęszczenia. W wyładowywanej (do kosza układarki) mieszance nie powinny
znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Podczas transportu, mieszanka nie
powinna ulec rozfrakcjonowaniu.
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni
można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Zgodnie ze STWiORB D-M.00.00.00 Wymagania ogólne p. 5.1, Wykonawca zobowiązany jest na 40 dni przed
wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia receptę
laboratoryjną na mieszankę mineralno-asfaltową. Do projektu powinny być dołączone deklaracje zgodności na
wszystkie materiały wsadowe określone w STWiORB oraz wyniki badań z zarobów próbnych wykonanych z
mieszanki wykonanej wg wspomnianej recepty.
Inspektor Nadzoru, powyższą receptę, powinien przekazać do sprawdzenia do laboratorium Zamawiającego wraz ze
wszystkimi załącznikami oraz z próbkami materiałów wsadowych.
Projektowanie mieszanki SMA polega na:
doborze składników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilości asfaltu,
doborze stabilizatora mastyksu,
doborze środka adhezyjnego.
Każda zmiana składników mieszanki SMA w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości polimeroasfaltu
podano w tablicy 4.
Tablica 4.

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
z SMA
Wymiar oczek sit # w mm,
Rzędne krzywych granicznych
zawartość asfaltu
uziarnienia mieszanki mineralnej
KR 6
SMA 11
Wymiar sita #, [mm]
16
100
124

11,2
8
5.6
2
0,125
0,063
Orientacyjna zawartość środka
stabilizującego, [% 9m/m)]
Zawartość lepiszcza

90
50
35
20
9
8

100
65
45
30
17
12

0,3

1,5
Bmin 6,6

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρ a), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin
należy pomnożyć przez współczynnik α wg równania:
α=2,65/ρa
Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagań
określonych w niniejszej STWiORB, będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo
mineralne w mieszance.

Właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej z SMA powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5.
Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej z SMA (KR 6)
Właściwość
Warunki zagęszczania wg
Metoda i warunki
Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20
badania
SMA 11
Zawartość wolnych
C.1.2, ubijanie,
Vmin 1,5
PN-EN 12697-8, p.4
przestrzeni
2 x 50 uderzeń
Vmax 3.0
PN-EN 12697-22,
Odporność na deformacje
metoda B w powietrzu,
WTSAIR0,15
trwałe**
C.1.20, wałowanie,
PN-EN 13108-20,
PRDAIRDeklarowane
(grubość płyty
P98 – P100
D.1.6, 60°C. 10 000
nie więcej niż 9,0
SMA 11: 40 mm)
cykli
PN-EN 12697-12,
przechowywanie w
Odporność na działanie
C.1.1, ubijanie,
ITSR90
40°C z jednym cyklem
wody*
2 x 35 uderzeń
zamrażania, badanie w
25°C
Spływność lepiszcza
PN-EN 12697-18, p.5
D0,3

*) procedura badania zgodnie z załącznikiem nr 1 WT-2: 2014 r.
**) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku nr 2 WT-2:
2014 r.

W zagęszczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury
mieszanki w zależności od stosowanego asfaltu:
PMB 45/80-55
145°C ± 5°C.
5.3. Wytwarzanie mieszanek SMA
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, zatwierdzoną
przez Inspektora Nadzoru. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej prawidłowe
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości:
- dla polimeroasfaltu
wg wskazań Producenta.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.
Tablica 6.

Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej
Lepiszcze asfaltowe
PMB 45/80-55

Temperatura mieszanki [°C]
wg wskazań Producenta

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci stałej lub
ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania składników do wytwarzanej mieszanki.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na
skuteczność działania tych dodatków.
Mieszankę SMA zaleca się wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.
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5.4. Przygotowanie podłoża
Podłożem pod warstwę ścieralną będzie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wykonana zgodnie z STWiORB
D.05.03.05. Powierzchnia warstwy wiążącej, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, powinna być
sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.
Jeżeli warstwa ścieralna będzie układana bezpośrednio ( na gorącej warstwie ) po ułożeniu warstwy wiążącej to nie jest
wymagane skropienie warstwy wiążącej. Jeżeli warstwa ścieralna będzie układana w późniejszym terminie to warstwę
wiążącą należy skropić emulsją asfaltową zgodnie z D.04.03.01.
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny być pokryte (wg PN-EN 13808) materiałami termoplastycznymi (taśmy, pasty itp.)
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
5.5. Warunki atmosferyczne
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia nie powinna być niższa od +5oC. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej
na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki
roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania
(np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).
5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostać
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego.
Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki mineralnoasfaltowej 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 gromadzić w silosie lub załadować na
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
Odcinek próbny – z uwagi na mały zakres robót (podbudowa o długości 169,21 m) można odstąpić od wykonania
odcinka próbnego za zgodą Inspektora Nadzoru.
5.7. Wbudowanie i zagęszczanie warstw z mieszanki SMA
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. W miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Rozkładarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochód z gorącą mieszanką).
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.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Złącza w warstwie ścieralnej powinny być jednorodne i szczelne.
Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy
przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Przygotowanie krawędzi
polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. krawężników)
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii
prostej i docisnąć równomiernie na całej długości.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną wyżej,
a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym
lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy
zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona.
Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio
jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem.
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Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane odrębnie, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy
należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.
Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spełniać wymagania tabeli 7.
Tabela 7.
Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Zawartość wolnych
Typ i wymiar mieszanki
Wskaźnik zagęszczenia
przestrzeni w warstwie
(przeznaczenie)
[%]
[% (v/v)]
SMA 11 – KR 6
≥ 98
2,0 – 5,0
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru)
Badania kontrolne dzielą się na:
kontrolne dodatkowe
badania arbitrażowe.
6.2.2. Badania Wykonawcy
Przed przystąpieniem do robót:
- przedłożyć wymagane dokumenty (deklaracje zgodności ,certyfikaty zgodności , oświadczenia zgodności, badania
wykonane przez dostawców) na materiały i wyroby budowlane zgodnie z D-M.00.00.00 Wymagania ogólne p.6.7.
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy ścieralnej, określone przez
Inspektora Nadzoru,
- wykonać projekt recepty oraz przedstawić wyniki badań zgodnie z p.5.2.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonaniem mieszanki mineralno-bitumicznej:
badanie zawartości asfaltu,
badanie uziarnienia mieszanki,
badanie zawartości wolnych przestrzeni.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem warstwy:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów,
pomiar grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar zagęszczenia warstwy,
pomiar równości warstwy asfaltowej,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
Wykonawca powinien wykonać wymienione badania z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki
należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań ich przyczyny należy
niezwłocznie usunąć. Wyniki badań należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru.
6.2.3. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru
Rodzaj i zakres badań kontrolnych wykonywanych przez Inspektora Nadzoru przedstawia tabela 8.
Tablica 8.

Rodzaj i zakres badań kontrolnych

Typ mieszanki
SMA

Lp.

Rodzaj badań

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartości wolnych przestrzeni
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni
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+
+
+
+
+
+
+
+
+

Inspektor Nadzoru może również zlecić wykonanie badań kontrolnych dodatkowych oraz arbitrażowych (w
porozumieniu z Wykonawcą, jeżeli zajdzie taka potrzeba) do niezależnego laboratorium.
6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 9.
Lp.

Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
SMA
Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

BADANIA MATERIAŁÓW
1.
Uziarnienie kruszywa
2.
Właściwości wypełniacza
3.
Właściwości polimeroasfaltu

2 razy dla dostarczonej frakcji
2 razy dla dostarczonego wypełniacza
dla każdej dostawy (cysterny)

4.

Przy każdej zmianie

Właściwości kruszywa

BADANIA MIESZANKI SMA
4.
Temperatura składników
5.
Temperatura mieszanki
6.
Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki
7.
Zawartość wolnych przestrzeni

Dozór ciągły
Każdy samochód przy załadunku i w czasie wbudowywania
2 razy
jw.

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI SMA
Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy,
8.
2 próbki z każdego pasa
wolna przestrzeń w warstwie
6.3.1. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i każdą
frakcję grysów. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.
6.3.2. Badanie właściwości wypełniacza
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.3. Badanie właściwości polimeroasfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia polimeroasfaltu zgodnie z pkt. 2.4.
6.3.4. Pomiar temperatury składników mieszanki
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturę mieszanki SMA należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnię.
Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3.
6.3.6. Badanie lepiszcza odzyskanego
Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć
wartości dopuszczalnych:
dla polimeroasfaltu
73°C.
W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynieść, co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy
czym należy wtedy podać wartość wydłużenia.
6.3.7. Zawartość polimeroasfaltu
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od
wartości projektowanej ±0,3%.
6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek.
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z:
zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm,
± 1,5 %
zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
± 3,0 %
zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
± 3,0 %
zawartość kruszywa grubego z nadziarnem,
± 4,0 %
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.
6.3.9. Właściwości mieszanki SMA
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy określać wolną przestrzeń w próbkach Marshalla.
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Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli 5.
6.3.10. Pomiar grubości warstwy
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 9.
Za grubość warstwy przyjmuje się grubość projektowaną z odchyłką ± 10% dla pojedynczego wyniku i średniej
arytmetycznej z całej budowy.
6.3.11. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 7.
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonać według PN-EN 12697-6.
6.4. Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki SMA
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 10.
Tablica 10.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy
Lp.
Badania cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1.
Szerokość warstwy
2 razy
2.
Równość podłużna
2 razy
3.
Równość poprzeczna
co 5 m na każdej jezdni
4.
Spadki poprzeczne*)
co 20 m na każdej jezdni
5.
Rzędne wysokościowe
co 10 m
6.
Ukształtowanie osi w planie*)
7.
Złącza podłużne i poprzeczne
każde złącze
8.
Wygląd warstwy
ocena wizualna
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi.
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.
6.4.3. Równość podłużna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa.
Do oceny równości podłużnej należy wykonać przy użyciu łaty i klina. Pomiary wykonywać należy z częstotliwością
co 5,0 m.
Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i klinem) określa
tabela:
Dopuszczalne odbiorcze wartości
odchyleń równości podłużnej
Klasa drogi
Element nawierzchni
warstwy [mm]
GP
Pasy ruchu zasadnicze
4
6.4.4. Równość poprzeczna warstwy
Do oceny równości poprzecznej należy stosować metodę pomiaru przy użyciu łaty i klina, Efektywna szerokość
pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni z tolerancją ± 15%. Wartość
odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m.
Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy określa tabela:
Dopuszczalne odbiorcze wartości
odchyleń równości podłużnej
Klasa drogi
Element nawierzchni
warstwy [mm]
GP
Pasy ruchu zasadnicze
4
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Rzędne wysokościowe nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi projektowanymi i istniejącymi nie mogą być większe niż ± 1 cm.
6.4.8. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z SMA na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w
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konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z mieszanki SMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, porowatych,
łuszczących się i spękanych.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek usunąć wady na własny
koszt. Sposób, zakres i termin wykonania robót poprawkowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami nie spełniającymi wymagań określono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. Obmiar Robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (1 m2) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA o określonej
grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór Robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.3.1.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA po dokonaniu
odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie próby technologicznej (ew. wykonanie odcinka próbnego),
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- uszczelnienie złączy poprzecznych i podłużnych przy pomocy taśmy,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- pokrycie taśmą termoplastyczną krawędzi urządzeń obcych,
- pokrycie emulsją krawężników,
- uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do składowania poza terenem budowy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanki mineralno asfaltowej i
zagęszczonej warstwy, wymaganych w STWiORB,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
przesiewania
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości
130

PN-EN 933-4

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni –
Wskaźnik przepływu kruszywa
PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania
błękitem metylenowym
PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek
– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie
PN-EN 1097-4
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości
PN-EN 1097-7
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości
wypełniacza – Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia
PN-EN 1367-1
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
PN-EN 1426
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
PN-EN 1427
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
PN-EN 1744-4
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
PN-EN 12591
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
PN-EN 12592
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
PN-EN 12593
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
PN-EN 12606-1
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
i PN-EN 12607-3Jw. Część 3: Metoda RFT
PN-EN 12697-6
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
PN-EN 12697-8
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
PN-EN 12697-13
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 18: Spływanie lepiszcza
PN-EN 12697-22
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 27: Pobieranie próbek
PN-EN 12697-36
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
PN-EN 13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13075-1
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
PN-EN 13108-5
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-20
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
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PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592
BN-68/8931-04

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
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych.
Wymagania techniczne WT-2. Część I – Mieszanki mineralno - asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.
Wymagania techniczne WT-2. Część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – 2016. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2016 r. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.

------------------------------------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK A
Tablica 1. Wymagania dotyczące uziarnienia dodanego wypełniacza
Wymiar sita
Procent przechodzącej masy
Ogólny zakres dla poszczególnych
Maksymalny zakres uziarnienia
mm
wyników
deklarowany przez producenta a)
2
100
0,125
od 85 do 100
10
0,063
od 70 do 100
10
Zakres uziarnienia deklarowany na podstawie ostatnich 20 wartości (minimalna częstotliwość
badania – 1 raz na tydzień). 90% wyników deklarowanych powinno znaleźć się w tym zakresie, ale
wszystkie wyniki powinny mieścić się w ogólnym zakresie uziarnienia (patrz kolumna 2 wyżej).

132

D.05.03.25.

Uszorstnienie nawierzchni

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako Dokument Przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem uszorstnienia warstwy ścieralnej (poprawienia jej właściwości przeciwpoślizgowych).
Zakres rzeczowy obejmuje - wykonanie uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA przez wtłaczanie mechaniczne
kruszywa zgodnie z Dokumentacja Projektową dla obiektu jw.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne".
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Kruszywo
Do uszorstnienia należy stosować frakcje 2/4 lub 2/5.
Kruszywo powinno pochodzić dla danego zadania z jednego źródła i ze stosunkowo krótkiego okresu produkcji.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się chronić kruszywo przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń
(wiat). Nie dopuszcza się stosowania kruszywa wyprodukowanego z naturalnego rozdrobnionego surowca skalnego
(kruszywo polodowcowe), wapienie i dolomity.
Kruszywo powinno spełniać wymagania tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub uzyskanego z przekruszenia) do uszorstnienia
warstwy ścieralnej
Wymagania wobec kruszywa grubego 2/4* lub 2/5* oraz nienormatywnego 1/3
1
2
3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż
Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8,
kategoria nie niższa niż*
*
) Kruszywa grubego 2/4 i 2/5 nie należy stosować do SMA o uziarnieniu D<11
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Rodzaje sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonania uszorstnienia nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
1) szczotek mechanicznych wyposażonych w miękkie elementy czyszczące służące do zmiatania niezwiązanych ziaren
kruszywa,
2) samojezdnego urządzenia do rozsypywania kruszywa,
3) walców stalowych gładkich średnich (o wadze 9 ton) statycznych i z wibracją do wciśnięcia w masę rozłożonego
kruszywa,
4) innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Urządzenie do rozsypywania kruszywa
Urządzenie powinno być wyposażone w mechanizm pozwalający na równomierne podanie kruszywa o wymaganej ilości
na określonej szerokości.
Urządzenie można uznać za przydatne do wykonania uszorstnienia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego
kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż o 10 %.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

je

przed

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania robót związanych z uszorstnieniem nie mogą występować opady atmosferyczne, a temperatura
powietrza w trakcie wciskania kruszywa w nawierzchnię nie powinna być niższa od +5°C.
5.3. Wykonanie uszorstnienia
5.3.1. Odcinek próbny
Ze względu na krótki odcinek jezdni można odstąpić od pomiarów szorstkości za zgodą Inspektora Nadzoru.
5.4. Wykonanie uszorstnienia
Uszorstnienie należy wykonać po uwzględnieniu wyników badań i wniosków wyprowadzonych z odcinka próbnego.
Po ostygnięciu nawierzchni do temperatury otoczenia i usunięciu szczotkami mechanicznymi (najlepiej z
pochłaniaczami) niezwiązanych ziaren kruszywa, można uszorstnioną nawierzchnię oddać do ruchu za zgodą
Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty lub deklaracje zgodności),
wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, które określono w punkcie 2,
uzyskać od Inspektora Nadzoru akceptację wyników badań i spostrzeżeń dokonanych na odcinku próbnym.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania kruszywa
Badania powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby uzyskać wiarygodne i reprezentatywne dane dla całej
gromadzonej ilości kruszywa. Minimalna ilość i częstotliwość badań powinna wynosić jedno badanie na każdą partię
kruszywa w ilości 100 ton.
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Niezależnie od ww. badań laboratoryjnych, każda jednostkowa dostawa kruszywa (samochód z kruszywem)
powinna być oceniana wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości (zmiany barwy, frakcji,
zapylenia itp.) należy kruszywo takie umieścić na oddzielnym składowisku do chwili wykonania sprawdzających
badań laboratoryjnych.
6.3.2. Badania w czasie wykonywania uszorstnienia
Badania w czasie wykonywania uszorstnienia obejmują:
-sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry rozsypywarki zostały ustawione tak jak to ustalono
podczas wykonywania odcinka próbnego przed rozpoczęciem robót,
-sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami punktu 5,
-sprawdzenie czy temperatura masy w warstwie ścieralnej w czasie uszorstniania nie jest niższa od 130°C.
-sprawdzenie czy na budowę dostarczane jest właściwe kruszywo (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru),
-kontrolowanie liczby przejść walców,
-kontrolowanie wysypywanej ilość kruszywa określoną na odcinku próbnym.
6.4. Badania i pomiary po wykonaniu zagęszczenia i uszorstnienia
Zakres badań i wymagania dotyczące wykonania (bez uszorstnienia) samej warstwy ścieralnej podano w STWiORB
D.05.03.13.
6.4.1. Ocena właściwości poślizgowych
1. Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinien być
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej Barum Bravura o
wymiarach 185/70R14 w którą wyposażone jest obecne urządzenie pomiarowe SRT-3.
2. W celu sprawdzenia spełnienia wymagań obowiązujących wg Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (dziennik Ustaw nr 43, poz. 430) wyniki pomiarów uzyskiwanych w poszczególnych punktach
pomiarowych na oponie Barum Bravuris należy podzielić przez współczynnik 1,079.
W ten sposób przeliczone wyniki pomiarów należy poddać obróbce statystycznej (podział na odcinki 1000m,
obliczenie odchylenia standardowego, obliczenia miarodajnych współczynników tarcia) a następnie porównać z
wartościami progowymi (wymaganiami) zamieszczonymi w stosownym Rozporządzeniu.
Wyżej podany współczynnik można stosować dla różnych prędkości przy których dopuszczalny jest pomiar na
nawierzchni. Dla preferowanej prędkości pomiarowej 60km/h, miarodajny współczynnik tarcia winien wynosić
powyżej wskaźnika: 0,39.
6.4.2. Ocena wyglądu zewnętrznego
Wykonane uszorstnienie powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni
powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w zaprawie, tworzącymi wyraźną
makroteksturę.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek usunąć wady na własny
koszt.
6.6. Roboty nie spełniające wymagań
Postępowanie z robotami nie spełniającymi wymagań określono w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00 00 "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (1 m2) wykonanego i odebranego uszorstnienia z wszystkimi
robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.2. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.3.1.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanego uszorstnienia nawierzchni po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
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Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich niezbędnych materiałów,
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót;
– wykonanie powierzchni próbnej,
– opracowanie wniosków na podstawie badań i spostrzeżeń z odcinka próbnego,
– dostawę i pracę sprzętu do robót,
– wykonanie uszorstnienia wg wymagań STWiORB,
– odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
– uporządkowanie terenu robót,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
– wykonanie pomiarów szorstkości.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1.Dozowanie i poprzeczny rozkład i lepiszcza i
kruszywa.
10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych.
Wymagania techniczne WT-2. Część I – Mieszanki mineralno - asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.
Wymagania techniczne WT-2. Część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – 2016. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2016 r. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.
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D.05.03.26b.

Naprawa, wzmocnienie lub zabezpieczenie przed spękaniami odbitymi nawierzchni asfaltowej
przy użyciu siatki szklano węglowej

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą,
wzmocnieniem lub zabezpieczeniem nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi przy użyciu geosiatki
szklano węglowej w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót z zastosowaniem geosiatki przy
naprawie, wzmocnieniu lub zabezpieczeniu przed spękaniami odbitymi nawierzchni asfaltowej i obejmują
wzmocnienie nawierzchni wzdłuż skrzydełek mostu jw.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i STWiORB D-M.00.00.00
„Ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót”.
Geosiatka – płaski wyrób w postaci siatki wykonanej z wielonitkowych włókien mineralnych (np. szklanych lub
bazaltowych)
Nawierzchnia asfaltowa – nawierzchnie, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem
asfaltowym.
Pęknięcie odbite – pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące odwzorowaniem istniejących
pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych w górę w wyniku koncentracji naprężeń i
nieciągłości struktury materiału, prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia
odbite zwykle występują w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach związanych hydraulicznie
lub starych i popękanych nawierzchniach asfaltowych).
Zalewa uszczelniająca – specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na
zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Ogólne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z STWiORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.1. Siatka wzmocnienia nawierzchni
Główne cele stosowania siatki wzmacniającej:
- zapobieganie wystąpieniu spękań zmęczeniowych w konstrukcjach podatnych,
- zapobieganie wystąpieniu spękań odbitych od podbudowy sztywnej lub innej popękanej warstwy o podobnych
cechach,
- zapobieganie deformacjom strukturalnym w miejscach wątpliwych oraz na obszarach przed dylatacjami wiaduktów i
mostów,
- zapobieganie deformacjom lepkoplastycznym (koleinom),
- wzmocnienie połączenia nowych dwóch różnych konstrukcji lub konstrukcji starej i nowej.
Siatka powinna mieć właściwości zgodne z ustaleniami w dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz posiadać
aprobatę techniczną IBDiM potwierdzającą jej przydatność do określonych w STWiORB celów.
Do robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej STWiORB należy stosować siatki z włókien szklanych (w kierunku
podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym). Siatka jest wstępnie przesączana asfaltem z
jednostronną posypką z piasku kwarcowego. Poliestrowa folia ochronna zabezpiecza materiał przed sklejaniem się
podczas składowania i transportu.
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Proces przesączania wiązek budujących siatkę zapewnia pokrycie asfaltem nie tylko zewnętrznej powierzchni wiązki,
ale również powierzchni włókien tworzących wiązkę, co zapewnia wciągnięcie do współpracy każdego włókna i
zapobiega efektom poślizgu włókien wewnątrz wiązki.
2.1.1. Właściwości materiału (siatki z włókien szklanych i węglowych)
- nadaje się do wzmocnień cało-powierzchniowych (pasem o szer. min 2 m),
- może być układany bezpośrednio na powierzchniach frezowanych, bez warstw wyrównawczych,
- po ułożeniu siatki ruch kołowy może odbywać się w ograniczonym zakresie,
- nie utrudnia skrawania wzmocnionych nim nawierzchni w przypadku koniecznych napraw,
- zapobiega propagacji rys z dolnych warstw nawierzchni w warstwę ścieralną – głębokość propagacja do 5 mm,
- zapobiega powstawaniu kolein i deformacji trwałych nawierzchni bitumicznych – ok. 35-krotne zwiększenie
wytrzymałości na zginanie przy obciążeniach dynamicznych,
- redukuje naprężenia rozciągające w warstwach asfaltowych (o 22 ÷ 40 %) znacząco zwiększając żywotność
nawierzchni,
- może być rozkładany ręcznie lub maszynowo,
- minimalna grubość warstwy ścieralnej układanej na tej siatce powinna wynosić min 2 cm.
2.1.2. Dane techniczne
Podstawowy materiał
– włókno szklane (podłużnie),
– włókno węglowe (poprzecznie).
Wytrzymałość na rozciąganie
– w kierunku poprzecznym 200 kN/m (przy wydłużeniu 1,5 %),
– w kierunku podłużnym 120 kN/m (przy wydłużeniu 3 %).
Pozostałe, charakterystyczne właściwości siatki, powinny być zgodne z Aprobatą IBDiM na dany wyrób.
2.2. Lepiszcza do przyklejania siatki
Do przyklejania siatki należy stosować przede wszystkim lepiszcza zalecane przez producenta.
Najczęściej do tego celu stosuje się kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową
wg.EmA-99, posiadającą aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się emulsje K1-70 MP.
2.3. Materiały do uszczelniania pęknięć
Do uszczelniania pęknięć i szczelin w istniejącej nawierzchni należy stosować zalewę asfaltową „na gorąco.
Wszystkie materiały stosowane do uszczelniania pęknięć i szczelin w nawierzchni powinny posiadać aprobatę
techniczną IBDiM i odpowiadać wymaganiom w niej zawartym.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Ze względu na niewielki zakres robót należy wykonać je sposobem ręcznym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Transport powinien odpowiadać wymaganiom STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Przy transporcie siatki należy przestrzegać zaleceń producenta.
5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne”.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wzmocnienia, naprawy lub zabezpieczenia przed spękaniami odbitymi nawierzchni asfaltowych
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami
producenta siatki szklano węglowej.
Przy w/w robotach mogą występować następujące czynności:
- wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni zalewą asfaltową,
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułożenia siatki,
- skropienie lepiszczem,
- ułożenie siatki i przymocowanie jej do podłoża.
5.3. Wypełnienie spękań w nawierzchni
Pęknięcia węższe niż 3 – 5 mm mogą być, za zgodą Inspektora Nadzoru tylko oczyszczone lub przykryte taśmą
uszczelniającą.
Siatki wzmocnienia układane będą na nowo wykonanej warstwie wiążącej bitumicznej wzdłuż skrzydełek – nie
powinny w niej występować żadne spękania.
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5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia siatki szklano węglowej
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia siatki obejmuje oczyszczenie całej nowo wykonanej
powierzchni warstwy wiążącej z ew. zanieczyszczeń.
5.5. Ułożenie geosiatki
5.6.1. Czynności przygotowawcze
Ułożenie siatki powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobatę techniczną, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych – zgodne ze wskazaniami podanymi w niniejszej STWiORB.
Folię, w którą są zapakowane rolki siatki, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem.
Siatkę można układać ręcznie lub za pomocą układarki przez rozwijanie ze szpuli.
Wszystkie siatki muszą być ułożone na powierzchni równej lub wyrównanej warstwą profilującą; równość powierzchni
jest warunkiem integralności całego układu. Rysy o rozwartości większej niż 4 mm należy oczyścić sprężonym
powietrzem i wypełnić.
Powierzchnie muszą być oczyszczone, wszystkie części luźne muszą być usunięte, powierzchnie nie mogą być tłuste.
Oczyszczone podłoże należy skropić aktywnym asfaltem w ilości 150 g/m2. W przypadku powierzchni frezowanych
skropienie powinno być o ok. 50 % intensywniejsze.
Skropienia wykonać należy emulsją na bazie asfaltów modyfikowanych (zalecane), lub na bazie zwykłych asfaltów
drogowych ,albo skropić asfaltem na gorąco.
Nierówności mierzone w kierunku podłużnym i poprzecznym, pod 4-metrową łatą, nie powinny być większe od 5mm.
5.6.2. Układanie siatki
Układanie siatek plecionych przewiduje następujące czynności:
- siatki powinny być układane na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilości określonej przez
producenta, dopiero po przeschnięciu powłoki do takiego stopnia aby była lekko klejąca, ale nie przywierała,
- folię na spodzie siatki należy przed układaniem usunąć.
- siatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie naprężając w czasie układania przez
podnoszenie rolki i naciąganie siatki,
- w przypadku układania ręcznego siatkę docisnąć poprzez przejazd walcem,
- nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe kotwieni warstwy wzmacniającej,
- siatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym i poprzecznym wynosi ok. 10 cm.
5.6.3. Zalecenia uzupełniające
Kolejną warstwę bitumiczna układać należy bezpośrednio na świeżo ułożoną warstwę siatki szklano węglowej.
W sytuacjach wyjątkowych po ułożonej siatce może odbywać się ruch kołowy, jednak przy znaczącym ograniczeniu
natężenia i szybkości przejazdu.
Ruch kołowy związany z wykonywanymi pracami może odbywać się bez ograniczeń (należy zwrócić uwagę na
czystość podłoża przed ułożeniem kolejnej warstwy nawierzchni na siatce).
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności z normami i aprobatami na wbudowywane materiały.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót
z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
W zależności od badanych cech kontroli dokonuje się poprzez ocenę wizualną lub pomiar.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualne badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.).
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.
6.3. Kontrola w czasie robót i po ich wykonaniu
Częstotliwość kontroli ułożenia siatki szklano węglowej wzmocnienia nawierzchni (oceny wizualnej) w czasie robót
podaje tablica 1.
Tablica 1.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Częstotliwość oraz zakres kontroli w czasie robót
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Sprawdzenie robót rozbiórkowych i frezowania
nawierzchni (ocena wizualna z ewentualnym pomiarem)
Sprawdzenie wypełnienia spękań w nawierzchni
Sprawdzenie oczyszczenia podłoża
Badanie skropienia lepiszczem podłoża
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Częstotliwość badań
Co 25 m w osi i przy krawędziach
Każdą szczelinę lub spękanie
Całe podłoże
Całe podłoże

5.
6.

Sprawdzenie uszczelnienia bocznych ścian wycięcia taśmą
klejącą asfaltowo-kauczukową
Badanie ułożenia siatki

Wycięte pasy nawierzchni
Cała siatka

7. Obmiar robót
Zasady ogólne obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. „wymagania ogólne”.
Obmiar odnosi się do zakresu objętego Dokumentacją Projektową i uzgodnionego przez Inspektora Nadzoru. Obmiar
uwzględnia wyłącznie roboty określone dokumentacją projektową, bądź zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zabezpieczenia siatką szklano węglową
nawierzchni jezdni.
8. Odbiór robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00. oraz na podstawie obmiaru, wyników badań
laboratoryjnych, pomiarów cech geometrycznych oraz oględzin wizualnych zgodnie z punktem 6.
Ocena wyników badań – siatkę wzmocnienia uznaje się za wykonaną zgodnie z wymaganiami niniejszej STWiORB
jeżeli ocena wizualna jest pozytywna (jest równo ułożona, nie ma pofałdowań i spękań).
Jeżeli siatka jest wykonana nieprawidłowo, to Inspektor Nadzoru określi termin usunięcia usterek i zgłoszenia robót do
ponownego odbioru.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie
wody),
- sprawdzenie równości podłoża,
- skropienie lepiszczem podłoża,
- rozłożenie siatki wzmacniającej bez fałd z przymocowaniem do podłoża,
- zawałowanie powierzchni siatek w celu ich dociśnięcia.
9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. „wymagania ogólne”.
Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru wg p. 7 na podstawie obmiaru oraz po sprawdzeniu jakości robót za m2
wykonanej warstwy siatki wzmacniającej nawierzchnię zgodnie z obmiarem i Dokumentacją Projektową oraz po
sprawdzeniu jakości robót.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej siatką wzmacniającą obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- przygotowanie podłoża (wypełnienie spękań, oczyszczenie, skropienie lepiszczem),
- rozłożenie siatki,
- zawałowanie powierzchni siatek,
- dostarczenie i odwiezienie sprzętu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymienionych w STWiORB,
- prace porządkowe.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
10.2. Normy
PN-B-06050
PN-EN ISO 10319
PN-EN ISO 12236
PN-EN ISO 13433
PN-EN ISO 11058
PN-EN ISO 12958
PN-EN ISO 9863-1
PN-EN ISO 9864
PN-EN 1426

Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne.
Geosyntetyki. Badania wytrzymałościowe na rozciąganie metodą szerokich próbek.
Geosyntetyki. Badania statycznego przebicia (metoda CBR)
Geosyntetyki. Badania dynamicznego przebicia (metoda spadającego stożka)
Geosyntetyki i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w
kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia.
Geosyntetyki i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie
wyrobu
Geosyntetyki. Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Część 1: Warstwy
pojedyncze.
Geosyntetyki. Metody badań do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliów i wyrobów
pokrewnych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą.
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PN-EN 12591
PN-EN 1427

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula.

10.3. Inne dokumenty
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT- PAD-2003.
Informacje, instrukcje – zeszyt 65, IBDiM, Warszawa, 2003.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” . Informacje, instrukcje – zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999.
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP – IBDiM, Warszawa, 2001.
Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych – zeszyt 66 IBDiM,
Warszawa 2004.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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D.06.00.00.
D.06.01.01.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi
krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument dla potrzeb
realizacji Robót wymienionych w punktach 1.1. oraz 1.3.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp,
rowów i ścieków. Zakres robót budowlanych jest zgodny z Dokumentacją Projektową oraz aktualną Listą
Sprawdzającą.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- humusowanie i obsianie nasionami traw nowych powierzchni skarp wzdłuż chodników,
- umocnienie skarp stożków przy przyczółkach poprzez obrukowanie elementami betonowymi drobnowymiarowymi
(kostką o grubości 6 cm) na podsypce cementowo-kruszywowej gr.10 cm,
- oporniki u podnóża skarp z krawężników betonowych 20x30cm,
- oporniki na granicy umocnienia stożków z obrzeży betonowych 8x30 cm
dla obiektu jw.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej przyrosła.
1.4.4. Humus - ziemia urodzajna posiadająca, co najmniej 2% części organicznych i posiadająca zdolność produkcji
roślin.
1.4.5. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący
dogęszczenie gruntu, rowkowanie naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.6. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokrąglonych
krawędziach.
1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania Ogólne".
Zaproponowane materiały podano jako przykładowe. Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i z STWiORB D-M.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą Specyfikacją są:
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- humus lub ziemia kompostowa,
- nasiona traw,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- prefabrykaty betonowe.
2.3. Humus
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Przewiduje się wykorzystanie humusu zdjętego z trasy i składowanego według STWiORB D.01.02.02. Humus
powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Powinien być wilgotny i pozbawiony kamieni większych od
5 cm oraz wolnych od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna
odpowiada następującym kryteriom.
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartość fosforu (P2O5) > 40 mg/dm3,
c) zawartość potasu (K2O) > 125 mg/dm3,
d) kwasowość pH ≥ 5,5.
2.4. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z
osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/052201, a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu
z glebą.
2.5. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.5.1. Materiały do obsiewu
W skład mieszanki do obsiewu wchodzi mieszanka traw.
Do umocnienia skarp i terenu pod estakadami przewidziano zastosowanie mieszanki traw o składzie:
Festuca rubra rubra
kostrzewa czerwona rozłogowa
20 %
Festuca rubra commutata
kostrzewa czerwona kępowa
10 %
Festuca arundinace
kostrzewa trzcinowa
40 %
Lolium perenne
życica trwała
30 %
Wykonawca może zaproponować inną mieszankę traw. Wybór gatunków traw należy dostosować do lokalnych
warunków klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji słonecznej. Warunkiem jest uzyskanie
prawidłowego i trwałego zadarnienia.
Skład mieszanki traw winien zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.6. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.7. Zaprawa cementowa
Należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501
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2.8. Elementy prefabrykowane
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową,
KPED i Specyfikacją, zastosowano kostkę betonową grub. 6 cm,
Wymagania dla elementów prefabrykowanych:
Beton klasy C 25/30 oraz C 20/25 użyty do produkcji w/w elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 13369
2.8.1. Tolerancje wymiarów dla prefabrykatów betonowych drobnowymiarowych:
Lp.
Badana cecha
Wymagania wg PN-EN 13369
1
Długość
± nie mniej niż (-4 mm) i nie więcej niż (+ 10 mm)
2
Wymiary powierzchni za
± 3 % nie mniej niż (-3 mm) i nie więcej niż (+ 5 mm)
wyjątkiem promienia
3
Pozostałe wymiary
± 5 % nie mniej niż (- 3 mm) i nie więcej niż (+ 10 mm)
Długość pomiarowa
Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości
[mm]
[mm]
4
Płaskość i prostoliniowość
300
± 1,5
400
± 2,0
500
± 2,5
800
± 4,0
2.8.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne wobec elementów betonowych drobnowymiarowych ustalone w PN-EN 13369 do stosowania
w warunkach kontaktu a solą, w warunkach mrozu przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Lp.
Cecha
Klasa
1
Właściwości fizyczne i mechaniczne
1.1 Odporność na zamrażanie
/rozmrażanie z udziałem soli
3
odladzających
- badanie warstwy ścieralnej
- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy elementów
dwuwarstwowych
1.1 Odporność na zamrażanie
/rozmrażanie z udziałem soli
3
odladzających
1.2 Wytrzymałość na zginanie (klasa
wytrzymałości ustalona w
3
Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru)
1.3. Trwałość ze względu na
wytrzymałość
1.4
1.5

2
2.1

Nasiąkliwość
Odporność na ścieranie (klasa
odporności ustalona w
dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru)
Aspekty wizualne
Wygląd

Oznaczenie
D

D
U

2

B

4

I

J

Wymagania
Ubytek masy po badaniu w kg/m2
średni

maksymalny

≤ 0,5 kg/m2
≤ 1,0 kg/m2

≤ 1,0 kg/m2
≤ 1,5 kg/m2

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy
wynik > 1,5 kg/m2
Charakterystyczna
Każdy pojedynczy
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
6,0
> 4,8
Elementy mają zadowalającą trwałość
(wytrzymałość), jeśli spełnione są wymagania p.
1.2.oraz poddawane są normalnej konserwacji
Wartość średnia ≤ 5,0
Odporność przy pomiarze na tarczy Bohmego,
wg załącznika H normy – badanie alternatywne
≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2
Powierzchnia elementu nie powinna mieć rys i
odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w
krawężnikach dwuwarstwowych

Prefabrykaty powinny posiadać Deklarację Zgodności producenta. Powierzchnie elementów powinny być bez rys,
pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych
w BN-80/6775-03/01.
2.9. Krawężniki
Krawężniki betonowe 20x30 cm – parametry techniczne wg STWiORB D.08.01.01.
2.10. Obrzeża
Obrzeża betonowe 8x30 cm – parametry techniczne wg STWiORB D.08.03.01.
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2.11. Woda
Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych i
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać
zawiesiny. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu: - koparek na podwoziu gąsienicowym,
- samochodów samowyładowczych,
- zagęszczarek płytowych,
- równiarek,
- walców gładkich i żebrowanych,
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
- wibratorów samobieżnych,
- płyt ubijających,
- hydrosiewniki,
- innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport humusu i darniny
Humus i darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Darninę należy zabezpieczyć przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami.
W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.5. Transport elementów prefabrykowanych i kamienia łamanego.
Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min.
0,75r. Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie transportu.
Kamień łamany może być przewożony dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty.
5.2. Umocnienie skarp - trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
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na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w STWiORB
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę
października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
-

5.3. Brukowanie kostką betonową
5.3.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod kostkę należy przygotować zgodnie z STWiORB D.04.01.02.
5.3.2. Podkład
Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę podsypki cementowo-kruszywowej w stosunku 1:4 o
grubości 10 cm.
5.3.3. Układanie elementów betonowych (kostki)
Kostkę betonową o gr. 6 cm należy układać na przygotowanym podkładzie wg pkt 5.2.2. Kostkę układa się „pod
sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie kostki
betonowej należy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawężników. Elementy betonowe należy układać tak,
aby szczeliny między sąsiednimi elementami nie przekraczały 1 cm.
Po ułożeniu kostki betonowej szczeliny należy wypełnić mieszanką cementowo-kruszywową i powierzchnię ubić do
osiągnięcia wymaganego poziomu.
W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i
utrzymywać w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.
5.3. Oporniki
5.3.1. Krawężniki u podnóża skarp ustawiać należy na podsypce cementowo-kruszywowej.
5.3.2. Obrzeża na granicy umocnienia skarp kostką betonową należy ustawiać na podsypce cementowo-kruszywowej.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
6.2. Trawniki
6.2.1. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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6.2.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności ze Specyfikacją oraz na sprawdzeniu
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Świadectwa jakości nasion tracą ważność
- licząc od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy.
Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5.
Po wzejściu roślin łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej
skarpy a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2.
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru:
- Deklaracje Zgodności na elementy prefabrykowane wymienione w pkt 2,
- wyniki badań jakości pozostałych materiałów wymienionych w pkt 2.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- zgodności profilu podłużnego z Dokumentacją Projektową, dopuszczalna tolerancja ±1 cm, na 100 m podsypki,
- wskaźnika zagęszczenia gruntu,
- grubości podsypki z tolerancją ± 10% grubości projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m) i wskaźnika
zagęszczenia.
6.4. Kontrola jakości brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
materiałem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na ulepszonym podłożu zostaną stwierdzone jakiekolwiek odchylenia niemieszczące się w
podanych granicach to Wykonawca na własny koszt dokona naprawy. Sposób, zakres i termin naprawy zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) – dla umacnianych powierzchni skarp i rowów oraz 1 m (metr) dla
wykonania oporników i obrzeży.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Płatność powinna nastąpić zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- wyznaczenie zakresu robót,
- dowiezienie i odwiezienie sprzętu,
- dowiezienie materiałów,
- wbudowanie materiałów (kostka, oporniki – krawężniki i obrzeża) w miejscach określonych w Dokumentacji
Projektowej,
- obsianie skarp nasionami traw i pielęgnacja umocnień,
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
- wykonanie niezbędnych uzgodnień,
- uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-G-98011
Torf rolniczy
PN-R-67022
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-R-67030
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
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BN-73/0522-01
BN-76/9125-01
PN-B-12083
PN-B-14501
PN-EN 197-1
PN-S-02205
PN-EN 1339
PN-EN 13369
PN-EN 206-1
PN-EN 13043
PN-EN 206-1
BN-78/9224-04
PN-S-02204

Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
Urządzenia wodno-melioracyjne – Bruki z kamienia naturalnego – Wymagania i badania przy
odbiorze
Zaprawy budowlane zwykle
Cement część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. (+ zmiana)
Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych (+ zmiany)
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Faszyna i kołki faszynowe
Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg.

10.2 Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1982.
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D.07.00.00.
D.07.01.01.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Oznakowanie poziome

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego
jezdni wykonanego w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z odtworzeniem oznakowania
poziomego masami chemoutwardzalnymi do oznakowania grubowarstwowego w kolorze białym jezdni i obejmują
wykonanie (odtworzenie):
- 1 linia ostrzegawcza P-4 (podwójna ciągła),
- 2 linie krawędziowe P-7b (krawędziowa cięgła).
1.4. Określenia podstawowe
Azyl - powierzchnie na drodze wyłączone z ruchu pojazdów ograniczane znakami drogowymi poziomymi,
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczane 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.
Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie
segregacyjne lub krawędziowe przerywane lub ciągłe.
Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się
znajdują.
Znaki poprzeczne - znaki wyznaczają miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymywania pojazdów.
Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne
miejsca na nawierzchni.
Obwiednia - linia ciągła ograniczająca powierzchnie drogi wyłączone z ruchu pojazdów.
Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które
są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę
zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe.
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami, definicjami podanymi w
STWiORB DM-00-00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. pkt 6.7.
2.1. Wymagania ogólne materiałów
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181)
Każdy materiał powinien być oznakowany znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji
zgodności z aprobatą techniczną lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004r. 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,
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poz. 2011), co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną.
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać ważny dokument
dopuszczenia wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów tj. Aprobatę Techniczną. Wykonawca jest zobowiązany
dołączyć do oferty aprobaty techniczne na farby i masy przewidziane do znakowania oraz materiały odblaskowe (kulki
szklane refleksyjne). Zamawiający nie dopuści do wbudowania materiałów, które nie będą miały Aprobaty
Technicznej. Wszystkie materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. Materiał, którego używa się do znakowania
poziomego dróg musi charakteryzować się:
właściwościami szybkoschnącymi (czas schnięcia max 60 min.),
dobrą przyczepnością do podłoża,
dużą odpornością na ścieranie,
barwą intensywnie białą
właściwościami odblaskowymi,
zdolnością zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
odpornością na zabrudzenie,
szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni.
Dla wskazanego materiału wykonawca obowiązany jest podać:
- nazwę materiału, grubość warstwy na mokro, ilość nakładanego materiału na mokro w kg/m2 i ilość
mikrokulek w kg/m2 - zgodnie z zaleceniami producenta, wartości współczynnika odblasku RL, współczynnika
luminancji β i wskaźnika szorstkości (SRT).
- Instrukcje producenta materiału należy podać w języku polskim.
Wykonawca zastosuje do poziomego znakowania materiały wskazane w ofercie.
Zastosowanie innego rodzaju materiału wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2.2. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.3, a szczegółowe wymagania określone są w
Warunkach Technicznych POD-97 lub POD-2006.
2.3. Wymagania dla materiałów do znakowania dróg
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego według zasad niniejszej specyfikacji są:
2.3.1. Materiały do oznakowań grubowarstwowych
Materiałami do wykonanie oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich
warstwą o grubości minimum 3,0 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w
proporcjach ustalonych przez Producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplika torem. Masy te powinny
tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.
2.3.2. Kulki szklane – materiał odblaskowy
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 pojazdów.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania światła powyżej 1,5, wykazywać odporność
na wodę, kwas solny, chlorek sodowy raz zawierać nie więcej niż 20 % kulek z defektami.
Kulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, tj. 100-600 (lub 125-630) mikrometrów.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofibizacji co najmniej 80.
Wymagania i badania kulek szklanych podano w PN-EN 1423.
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne lub certyfikaty „CE”.
2.3.4. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1 % cząstek mniejszych niż 90 µm.
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w STWiORB. Konieczność jego użycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥ 50.
Materiał uszorstniający (kruszywo antypoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
2.4. Pakowanie materiałów
Materiały do poziomego znakowania dróg należy pakować do pojemników zapewniających szczelność, bezpieczny
transport i nie wpływających na właściwości materiału. Oznakowanie opakowań należy wykonać umieszczając na
każdym opakowaniu trwały napis zawierający:
nazwę i adres producenta
masę brutto i netto,
numer partii, datę produkcji i termin przydatności do użycia,
informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
znak budowlany B lub znak CE
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informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
farb rozpuszczalnikowych do 0° do 25°C,
pozostałych materiałów - poniżej 40°C.
2.6. Badania materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość jego lub
Zamawiającego 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 lub Warunkach technicznych P0D-97" albo POD-2006 i niniejszej STWiORB.
3. Sprzęt
Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
3.1. Sprzęt do prac podstawowych
Wszystkie elementy oznakowania poziomego odcinka drogi muszą być nanoszone sprzętem zmechanizowanym.
Sprzęt musi posiadać zintegrowany system zmechanizowanego równomiernego posypywania kulkami szklanymi
refleksyjnymi. Zestaw „malujący" powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz
gwarantować równomierność dozowania składników. Należy przestrzegać ilości dozowanych materiałów i
kontrolować grubość nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej
podkładanej na drodze malowarki. Do wykonania oznakowania dróg farbami należy użyć malowarek pneumatycznych
lub hydrodynamicznych, do wykonania oznakowania grubowarstwowego układarek mas termoplastycznych lub
chemoutwardzalnych.
3.2. Sprzęt towarzyszący
Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem ruchomym) oraz do rozstawiania
i zbierania pachołków, które zabezpieczają świeże znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca powinien
dysponować taką liczbą pachołków ostrzegawczych, by móc
zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnięcia naniesionego na nim oznakowania i oddania pod
ruch. Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych do oznakowania
odcinka robót, zgodnie z zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robót. Do wykonywania oznakowania należy użyć ruchomego zestawu ze świetlną tablicą ostrzegawczą
informującą o kierunku ominięcia zajętego pasa ruchu.
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowania w przypadku jego
korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania zanieczyszczeń. Usuwanie poprzez zamalowanie czarną farbą
jest zabronione.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu zgłoszonego w ofercie w stanie technicznym, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Jakikolwiek sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia)
nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robót.
4. Transport
Transport powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w STWiORB D-M.00.00.00. -"Wymagania ogólne".
Materiały do poziomego oznakowania dróg, należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane. W
przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 73, poz. 1679)
Farby rozpuszczalnikowe i rozpuszczalniki palne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy
międzynarodowej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) dla transportu
drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu
sporządzonej przez producenta. Wyroby nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do
transportu. Pozostałe materiały do oznakowania poziomego dróg należy przewozić krytymi środkami transportowymi,
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym. (Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport) oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. Wykonanie robot
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
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5.1. Warunki ogólne wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową - za jakość wykonania robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową wymogami STWiORB, projektem organizacji ruchu oraz wskazówkami
Zamawiającego.
Na odcinkach dróg, na których istniejące oznakowanie jest zgodne z projektem, a występują lokalne różnice w rytmach
tych linii nieistotne z punktu widzenia organizacji ruchu, należy kierować się zasadą powtarzania malowania na
istniejących już liniach.
O zastosowaniu takich odstępstw decyduje na bieżąco Zamawiający, dokonując stosownych wpisów w Dziennik
Robót. Powyższa zasada dotyczy również przypadków mało istotnych przesunięć osi linii, przejść dla pieszych i
innych elementów.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania powinny być spełnione następujące warunki zewnętrzne:
minimalna temperatura powietrza:
5° C,
minimalna temperatura nawierzchni:
5° C,
maksymalna temperatura powietrza:
35 °C,
maksymalna wilgotność względna powietrza:
85 %,
brak silnych wiatrów,
brak opadów atmosferycznych.
Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu znakowania wcześnie rano lub późnym wieczorem i w nocy,
gdyż wtedy wilgotność względna powietrza gwałtownie rośnie osiągając niekiedy wartość 100% i może zajść zjawisko
wykroplenia wody na powierzchni drogi. W tym przypadku nie należy wykonywać oznakowania.
Na wniosek Wykonawcy, w szczególnych okolicznościach, Zamawiający może zezwolić na wykonanie znakowania w
niższej lub wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności, jeśli zezwalają na to warunki określone przez
producenta materiału używanego do znakowania.
5.3. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu,
smarów i innych zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu wymienionego w punkt 3 niniejszej STWiORB i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Nie dopuszcza się składowania materiałów sypkich przy krawędzi jezdni
odcinków malowanych. Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.4. Wykonanie znakowania poziomego drogi
Linie winny posiadać wymiary zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r, w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181).
5.4.1. Wykonanie oznakowania poziomego drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu każdego dnia przez kierownika robót, że warunki atmosferyczne
(temperatura i wilgotność powietrza) odpowiadają warunkom określonym przez Zamawiającego i producenta farby.
Stwierdzenia takiego należy dokonać poprzez stosowny wpis w Dziennik Robót. W przypadku stwierdzenia zmiany
warunków atmosferycznych na nie spełniające wymagań, Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót, pod
rygorem ich nie odebrania przez Zamawiającego i udokumentowania tego faktu poprzez wpis w Dziennik Robót.
Wykonawca może nanosić oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczeniu i odbiorze przez Zamawiającego - co
udokumentowane zostanie odpowiednim wpisem w Dziennik Robót.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwa o grubości 3 mm ustaloną w STWiORB, 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 o więcej niż 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 uszczelniającym. W przypadku prac mniejszych wielkość,
wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do jego zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu
wykonania oznakowania podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca prowadzić będzie Dziennik Robót (jego formę przedstawi Zamawiającemu do akceptacji).
Jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzony brak Dziennika Robót, Inspektor Nadzoru wstrzyma wykonywanie robót
i powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy.
5.5. Organizacja ruchu na odcinkach wykonywania oznakowania
Oznakowanie robót powinno być zgodnie, z zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem, projektem organizacji
ruchu. Na drogach o ruchu dwukierunkowym - brygada wykonująca oznakowanie powinna składać się z pojazdu
pilotażowego, wyposażonego w oznakowanie informujące o wykonywanych robotach, malowarki, pojazdu
ustawiającego pachołki. Pachołki muszą spełniać wymagania ich stabilności w warunkach ruchu drogowego oraz
kolorystyki, wymiarów, czytelności. Pierwszy i ostatni pojazd w zestawie powinien być oznakowany (pierwszy z
przodu, a ostatni z tyłu) znakiem zapory U-51, A-14 z tabliczką T-19 oraz znakami C-9 lub C-10 i wyposażone w
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ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej.
W przypadku wykonywania robót na drogach 1-cyfrowych oraz o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h - za
kolumną pojazdów pracujących na drodze powinien poruszać się przy krawędzi drogi w stałej odległości ruchomy
zestaw ze świetlną tablicą ostrzegawczą informującą o wykonywaniu robót i kierunku ominięcia zajętego pasa ruchu.
Do oznakowania robót na drogach 1-cyfrowych oraz 2-cyfrowych o natężeniu ruchu powyżej 6000 poj./dobę należy
stosować znaki wielkie, na pozostałych drogach znaki duże.
Znaki muszą być wykonane z folii odblaskowej i utrzymywane w dobrym i czytelnym stanie przez cały okres
prowadzenia robót.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót
W trakcie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne oznakowań poziomych
wg WT POD-97 i dostarczyć ich wyniki Zamawiającemu. Badania i pomiary kontrolne prowadzi Wykonawca w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w
STWiORB.
6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót
Przed rozpoczęciem robót i dodatkowo co najmniej jeden raz dziennie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić
kontrolę obejmującą badanie:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału,
- temperaturę i wilgotność względną powietrza codziennie przed rozpoczęciem robót, oraz przed
wznowieniem robot w przypadku ich przerwania z uwagi na zmianę warunków atmosferycznych,
- grubość warstwy wymalowania na mokro,
- ilość rozsypywanych kulek,
- równomierność skropienia linii i rozsypywania kulek,
- określenie czasu schnięcia i przejezdności.
Z przeprowadzonych badań należy wykonać notatki w Dzienniku Robót. Dziennik należy każdorazowo okazywać
Zamawiającemu w czasie kontroli oznakowania.
Wykonawca dokonuje pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynnika luminancji z częstotliwością
dostosowaną do długości badanego odcinka /tabela poniżej/.
L.p.
1

Długość odcinka [km]
od 0 do 3

Częstotliwość pomiarów
od 0,1 do 0,5 km

Minimalna ilość pomiarów
3-6

W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 5 odczytów
współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m.
Pomiary należy wykonać w stanie świeżym (do 30 dni) oraz w okresie użytkowania, do zakończenia okresu
gwarancyjnego, przy udziale Zamawiającego. Wyniki badań należy dołączyć do protokółu odbioru robót.
Dodatkowo w trakcie robót ocenę prawidłowości geometrii, grubości, równomierności pokrycia farbą i kulkami
szklanymi refleksyjnymi wszystkich znaków, czasu przejezdności wykonuje Zamawiający.
6.3. Wymogi jakościowe dla znakowania poziomego
Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego:
Lp.
1
2
3

4

5
6

Opis właściwości
grubość warstwy na mokro
trwałość wg skali LPC po:
12 miesiącach
24 miesiącach
barwa oznakowania określona współczynnikiem luminancji β (alternatywnie Qd)
w stanie świeżym (do 30 dni)
po 12 miesiącach
po 24 miesiącach
powierzchniowy współczynnik odblasku RL mierzony w mcd m -2 lx -1
a) w stanie świeżym (do 30 dni)
b) po 12 miesiącach
c) po 24 miesiącach
czas schnięcia (wg ASTM D 711-84 )
gwarantowany przez producenta (dopuszczenie do ruchu pojazdów po wykonanym
oznakowaniu poziomym
Wskaźnik szorstkości SRT

Masy chemoutwardzalne
min. 3 mm
min.10
min. 6
min.0,40 (min. 130)
min 0,30 (min. 100)
min 0,30 (min. 100)
min. 250
min. 150
min. 150
max 30 min.
min. 45

6.3.1. Widoczność w dzień
Widzialność w dzień charakteryzują: współczynnik luminancji i barwa określana przez współrzędne chromatyczne X i
Y. Pomiary dokonuje się przy oświetleniu światłem znormalizowanym rodzaju C (światło dzienne) przy kącie padania
45° i kącie odbicia 0°. Współczynnik luminancji (stopień jasności) dla farb białych winien wykazywać następujące
wartości minimalne:
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0,40 dla oznakowania świeżego,
0,30 w okresie użytkowania.
Punkt o współrzędnych chromatycznych X i Y dla suchego oznakowania farbą musi mieścić się w polu o
następujących współrzędnych granicznych:
x
0,305
0,355 0,335 0,287
y
0,305
0,355 0,375 0,325.
6.3.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto współczynnik luminancji wstecznej (retro odbicia) RL [mcd m-2 lx-1] i powinien
wynosić:
dla oznakowania świeżego min. 250 mcd m -2 lx -1 (nawierzchnia sucha)
w okresie użytkowania
min. 150 mcd m -2 lx -1 (nawierzchnia sucha)
na nawierzchni mokrej
min 35 mcd m -2 lx -1
Odblaskowość musi być równomierna na całej powierzchni oznakowania w czasie użytkowania.
6.3.3. Szorstkość
Wskaźnik szorstkości winien wynosić nie mniej niż 50 jedn. SRT dla autostrad i dróg ekspresowych oraz nie mniej niż
45 jedn. SRT dla pozostałych dróg w ciągu całego okresu użytkowania.
6.3.4. Trwałość
Trwałość oznakowania zgodnie z Dz. U. z 2003 r nr 220 poz. 2181 powinna wynosić dla mas chemoutwardzalnych 4
lata. W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie po 2, 3, 4 i 5 latach spełnienia
wymagań widoczności w dzień, widoczności w nocy i szorstkości.
6.4. Geometria oznakowania - tolerancje wymiarów oznakowania
Sprawdzenie geometrii oznakowania
- szerokość linii - nie powinna się różnić od wymaganej o ± 5 mm,
- długość cyklu /ciągu/ linii segregacyjnych złożonego z linii i przerwy - nie może odbiegać od średniej liczonej z 10
kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej.
- rozstaw punktów narożnikowych /strzałki, litery, cyfry/ - odchyłki od wzoru wymaganego Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
poz. 2181).
Pomiary należy wykonywać z częstotliwością min. 2 pomiary na każdym skrzyżowaniu.
Częstotliwość pomiarów:
min. 1 pomiar na 1 km drogi, na której naniesiono oznakowanie poziome przy całości zadania do 2 km;
min. 1 pomiar na 1,5 km drogi, na której naniesiono oznakowanie poziome przy całości zadania od 2 do 6 km;
min. 1 pomiar na 2 km drogi, na której naniesiono oznakowanie poziome przy całości zadania powyżej 6 km.
6.5. Ocena wizualna
Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegają ocenie wizualnej. Ocena ta obejmuje:
odchylenia od linii prostych
odchylenia linii od ich osi
brak płynności krzywizn.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru dla oznakowania poziomego jest l m2 (metr kwadratowy) naniesionych znaków zgodnie z
pomiarem dokonanym w terenie i z potwierdzonymi przez Zamawiającego.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB, normami i instrukcjami jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem przyjętych tolerancji, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany po wykonaniu:
oczyszczenia nawierzchni,
przed znakowania,
usunięcia istniejącego oznakowania poziomego.
Odbiór robót zanikających powinien być udokumentowany w dzienniku robót. Odbierającym roboty zanikające i
ulegające zakryciu będzie Zamawiający.
8.3. Szczegółowe zasady odbioru
W ramach kontraktu dopuszcza się odbiory częściowe na odcinkach dróg na terenie poszczególnych Rejonów, po
całkowitym zakończeniu robót na danym odcinku - z ewentualnym wyłączeniem odcinków planowanej odnowy
nawierzchni.
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Wykonawca po zakończeniu robót oraz uzyskaniu wyników pomiarów i badań kontrolnych powiadamia pisemnie
Zamawiającego o gotowości do odbioru wykonanych prac. Termin odbioru zostanie ustalony w ciągu 14 dni od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia.
Odbiorów dokonuje się na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 6.
Odbioru dokonuje Komisja Odbioru.
Wykonawca robót przygotowuje do odbioru i przedkłada Odbierającemu niżej wymienione dokumenty:
dokumentację techniczną:
przedmiary robót,
dziennik robót,
sprawozdanie techniczne zawierające:
zakres i lokalizację wykonanych robót,
uwagi dotyczące warunków realizacji robót na odbieranym odcinku robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
świadectwa jakości użytych materiałów,
wyniki pomiarów kontrolnych,
wyniki odblaskowości (współczynnik Rl) i barwy oznakowania (współczynnik β lub Qd),
obmiar powykonawczy robót potwierdzony przez Zamawiającego,
kosztorys wykonawczy.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Zamawiający może zlecić wykonanie
badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
- szorstkości,
w zakresie zgodności z wymaganiami STWiORB i wykonanych według metod określonych w „Warunkach
technicznych POD-97". Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszystkie usterki.
W przypadku stwierdzenia usterek w wykonanych pracach, Komisja przerywa odbiór i ustala termin usunięcia usterek
i ponownego odbioru. O ile usterki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający może
powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi gospodarczemu.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w kontrakcie.
Inwestor może skrócić termin odbioru pogwarancyjnego w przypadku planowanego wykonania odnowy nawierzchni
lub oznakowania poziomego przed upływem okresu gwarancyjnego.
8.5. Warunki gwarancji
Okres trwałości oznakowania poziomego wykonanego farbami 1-2 lata, masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi 3-5 lat, wg Dz. U. z 2003r Nr 220 poz. 2181.
Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:
- prace pomiarowe (m.in. badanie materiałów, kontrola jakości robót), roboty przygotowawcze i oznakowanie
robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- usunięcie zbędnego oznakowania,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- wyznaczenie linii i kształtów oznakowania,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową,
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.2. Podstawa płatności
Podstawą do ustalenia należnej Wykonawcy kwoty za zrealizowane prace jest obmiar faktycznie wykonanych robót,
uwzględniający ewentualne różnice w stosunku do kontraktu i kosztorysu ofertowego, formalnie uzgodnione z
Zamawiającym.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-85/O-79252
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
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PN-EN 1423
PN-EN 1436
PN-EN 1463-1
PN-EN 1463-2
PN-EN 1871
PN-EN 13036-4

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania
dróg. (+ zmiana)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część1:
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu. (+ zmiana)
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania
terenowe
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne
Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 4: Metoda pomiaru oporów
poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła.

10.2. Inne dokumenty
- Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181),
- 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.07.05.01.

Bariery ochronne stalowe

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru barier ochronnych na dojazdach w
ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
montaż odcinków zasadniczych i końcowych barier ochronnych stalowych przekładkowych według Dokumentacji
Projektowej dla obiektu jw.
Parametry barier:
- poziom powstrzymania
– H2,
- poziom intensywności zderzenia – B,
- szerokość pracująca
– W2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
Bariery ochronne należy wykonywać z elementów produkowanych przez przedsiębiorstwo zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Za jakość wbudowanych barier odpowiada Wykonawca.
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę barier oznaczonych znakiem CE należy zastosować bariery spełniające
parametry:
- poziom powstrzymania
– H2,
- poziom intensywności zderzenia – B,
- szerokość pracująca
– W2.
2.1. Stosowane materiały
Bariera stalowa winna posiadać będą znak budowlany lub oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny ich
zgodności (certyfikacji) normą zharmonizowaną PN-EN 1317 lub aprobatą techniczną wydaną przez wejściem w życie
normy zharmonizowanej, która zawiera wyniki testów zderzeniowych czyli potwierdzenia zgodności z normą PN-EN
1317. Materiałem elementów barier jest stal St3S wg PN-H-84023. Powłoka antykorozyjna jest wykonana przez
cynkowanie ogniowe grubości ≥ 70 µm.
3. Sprzęt
Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Prowadnice, pasy profilowane należy przewozić w wiązkach najlepiej pakowane w folie termokurczliwe układane na
pojeździe na podkładkach drewnianych.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni skrzyni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem.
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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
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
5.1. Opis robót
Montaż odcinków zasadniczych barier ochronnych stalowych należy rozpocząć od wytrasowania słupków i ich
ustawienia w wyznaczonej lokalizacji – wg dokumentacji projektowej. Grunt powinien odpowiadać wymaganiom
normy PN-S-02205.
Odcinki w planie są dostosowane do przebiegu barier nad obiektem. Po wbiciu słupków w grunt pod warstwami
nawierzchni na odpowiednią głębokość należy przestrzenie wokół słupków uzupełnić gruntem, a następnie zmontować
pozostałe elementy barier.
5.2. Zakres robót
Na dojazdach do obiektu ustawić należy bariery ochronne stalowe jednostronną bez wysięgników o rozstawach
słupków co 2,0 m o długości całkowitej 308,0 m.
Parametry barier:
- poziom powstrzymania
– H2,
- poziom intensywności zderzenia – B,
- szerokość pracująca
– W2.
6. Kontrola jakości i odbioru robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie jakości robót. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają prostoliniowość i prawidłowość
zamocowania barier oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M. 00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m. Zakres barier do rozliczenia mierzy się ilością metrów od osi pionowej pierwszego słupka
do osi końcowego słupka.
8. Odbiór robót
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót opisanych w STWiORB
D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za 1 m wykonanej i odebranej bariery należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na
podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy geometryczne.
Cena jednostkowa obejmuje
- opracowanie Programu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- oczyszczenie stali,
- warsztatowe wykonanie barier wraz z cynkowaniem ogniowym,
- transport,
- wbudowanie,
- ewentualne uzupełnienie powłoki cynkowej,
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Wszelkie koszty za zmiany rozwiązań projektowych ponosi Wykonawca, w tym:
- projekt zamienny,
- zatwierdzenie projektu,
- wykonanie barier i ich zamontowanie.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 10025-1
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne
dostawy
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PN-H-84023-01
PN-H-84023-03
PN-H-84023-04
PN-H-84023-05
PN-H-84023-06
PN-EN 1317-1
PN-EN 1317-2
PN-EN 1317-5+A1
PN-EN ISO 2560
PN-EN 10162
PN-ISO 10392
PN-EN 12767
PN-S-02205

Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
Stal określonego zastosowania. Stal niskowęglowa na blachy i taśmy. Gatunki.
Stal określonego zastosowania. Stal niskowęglowa zwykłej jakości. Gatunki.
Stal określonego zastosowania. Stal niskowęglowa wyższej jakości, niestopowa i stopowa.
Gatunki. (+ zmiana)
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. (+Zmiana A1).
Systemy ograniczające drogę – Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań
Systemy ograniczające drogę – Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań
zderzeniowych i metody badań barier ochronnych i balustrad
Systemy ograniczające drogę – Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena
zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd.
Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego
elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarów i przekroju poprzecznego
Pojazdy drogowe dwuosiowe – Określenie położenia środka masy (+ zmiana)
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych –Wymagania i
metody badań
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Przepisy związane
- "Katalog drogowych barier ochronnych"- opracowanie "Transprojektu" Warszawa styczeń 1993 r.
- Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą pokryć malarskich - KOR - 3A.
- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych M.K. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa.
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D.07.06.02.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek,
w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowano jako dokument przetargowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami
zabezpieczającymi ruch pieszych zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza STWiORB dotyczą zasad wykonania i odbioru robót, do których należy wykonanie zapór U-12 typ A (lekki)
na fundamentach betonowych monolitycznych, o długości łącznej 293,0 m.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z
kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami
lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.
1.4.2. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
1.4.3. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i STWiORB 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,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.
00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych niniejszą STWiORB,
są:
- słupki i poprzeczki metalowe i elementy połączeniowe,
- beton i jego składniki,
- materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
2.2. Bariery
2.2.1. Bariery (zapory) dla ruchu kołowego
Wzdłuż chodnika zamontować należy zapory U-12 typ A (lekki), długości segmentu po 2,00 m, wysokości 1,10 m –
wykonane z rur stalowych ∅ 60,3 mm, na fundamentach betonowych.
Do spawania należy użyć elektrod ER-146 (wg PN-EN ISO 2560).
2.3. Słupki i poprzeczki metalowe i elementy połączeniowe
2.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Konstrukcje zapór – słupki i poprzeczki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i
wyjątkowo z rur kwadratowych, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z tablicą 1 lub 2.

160

Tablica 1.

Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219
Średnica
Grubość
Masa 1 m rury
Dopuszczalne odchyłki, %
zewnętrzna
ścianki
kg/m
średnicy
grubości
zewnętrznej
ścianki
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

Tablica 2.

od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0

od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 5,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2

± 1,25

± 15

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
Średnica
Grubość
Masa
Dopuszczalne odchyłki, %
zewnętrzna
ścianki
1 m rury
Średnica
Grubość
mm
mm
kg/m
zewnętrzna
ścianki
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
od 2,9 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 7,1 do 10,0

od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do 11,60
od 9,34 do 12,40
od 9,90 do 13,20

± 1,0

± 15

2.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące
się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na
każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m
długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-8402307, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.
2.3.3. Wymagania dla drutu spawalniczego
Jeśli dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inspektor Nadzoru przewidują wykonanie spawanych połączeń
elementów zapór, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania
gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy łączone są
grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić:
średnica drutu - mm
wytrzymałość na rozciąganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa
powyżej 3,0
od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z jednego
odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna
przekraczać 50 kg netto. Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od
czynników wywołujących korozję.
2.4. Beton i jego składniki
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość
zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji.
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Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub STWiORB nie określono inaczej, powinna być C12/15 lub
C16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i
domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadającym
wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i
otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, STWiORB lub
wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010.
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub STWiORB. Pręty zbrojenia
powinny odpowiadać PN-B-06251. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiadać PN-B-03264.
2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne (wszystkie elementy stalowe)
Powłoka metalizacji cynkowej (metoda ogniowa):
- czystość cynku nie mniej niż 99,5 % (wg normy BN-1076-02),
- minimalna grubość powłoki cynkowej – 60 µm,
- do cynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-EN 1179.
Powłoki malarskie na powierzchnie cynkowane: - na zaporach U-12b typ lekki – malowanie farbą proszkową
termozgrzewalną na bazie żywicy poliestrowej – grubość warstwy 60 µm.
2.5.1. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o
czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 3.
Tablica 3.

Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej
wg BN-89/1076-02
Minimalna grubość powłoki, µm,
Agresywność korozyjna
przy wymaganej trwałości w latach
atmosfery
wg PN-H-04651
10
20
Umiarkowana
Ciężka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych
wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
2.5.2. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z PN-B-10285 (tab.
18) lub stosownie do ustaleń STWiORB, bądź wskazań Inspektora Nadzoru.
Tablica 4.
Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285)
Lp. Rodzaj
Rodzaj podkładu
Rodzaj powłoki malarskiej
Zastosowanie
podłoża
1 Stal
farba olejna miniowa 60% a) dwuwarstwowa z farby albo
Elementy ślusarskolub ftalowa miniowa 60% b) jak w a) i jednowarstwowa z lakieru kowalskie pełne i ażurowe
olejnego schnącego na powietrzu, (poręcze, kraty, ogrodzenie,
rodzaju III
bramy itp.)
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających uzgodnionych
wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają
istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą.
2.6. Folia samoprzylepna
Pasy folii samoprzylepnej odblaskowej pierwszej generacji o szerokości 25 cm.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montażu elementów
panelowych itp.
− środków transportu materiałów,
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
− młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
− przewoźnych zbiorników do wody,
− koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
− sprzętu spawalniczego itp.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek
transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np.
za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru uzgodniony przez Projektanta
szczegółowy Projekt Warsztatowy wykonania i montażu balustrad.
5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robót
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń liniowych
zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub zaleceń Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą STWiORB przy wykonywaniu ww. robót należą:
− wykonanie fundamentów betonowych,
− montaż słupków konstrukcji zapór,
− zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.1. Wykonanie dołów pod fundamenty słupków
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie
co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, aby wykonać deskowanie. Projektowane fundamenty mają
wymiary:
- słupki środkowe
– 40x50 cm w planie i głębokość 75 cm,
- słupki skrajne
– 40x40 cm w planie i głębokość 75 cm.
5.2.2. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Słupki mogą być osadzone w betonie C 20/25 ułożonym w dołku lub w deskowaniu, albo oprawione w bloczki
betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane
ziemią.
5.2.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac po
co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.2.4. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur
powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć
przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30
do 45o.
5.2.5. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
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Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M69011.
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien
być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 19. Inspektor Nadzoru może dopuścić wady
większe niż podane w tablicy 5 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń
zabezpieczających ruch pieszych.
Tablica 5.

Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775
Rodzaj wady

Dopuszczalny wymiar wady (w mm)

Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowatość
Krater
Wklęśnięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.2.6. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak
również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
− z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie starą
łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie
przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania,
ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-H-97052,
− przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek
ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,
− do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
oraz
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
− farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji
błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby),
rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeń),
− malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową (pistoletami
elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
− z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym
każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają STWiORB lub Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze
względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących
korozje słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością
m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako
rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.2.7. Nakładanie powłok malarskich na zaporach U-12 typ A
1. Bezpośrednio po oczyszczeniu stali należy nakładać warstwę cynku – grubość warstwy 60 µm (dokładność
nakładania +20%, -10%).
Wymaganą grubość należy natryskiwać w jednej operacji kilkoma warstwami. Ruch pistoletu winien być jednostajny,
kolejne warstwy prostopadłe do siebie, a pasma powinny zachodzić na siebie na szerokości ok. 50%. Odległość dyszy
dla pierwszej warstwy około 100 mm, dla następnych około 150 mm.
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2. Bezpośrednio po całkowitym wykonaniu powłoki metalizacyjnej na elemencie wysyłkowym należy przystąpić do
nałożenia warstwy powłoki farby proszkowej termozgrzewalnej na bazie żywicy poliestrowej o grubości 60 µm. Kolor
farby na zaporach U-12 typ A – biały.
5.2.8. Oklejenie folią samoprzylepną
Słupki barier łańcuchowych U-12 b po zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonanym zgodnie z p. 5.5. należy
okleić pasami folii samoprzylepnej odblaskowej w kolorze czerwonym. Powierzchnie oklejone i powierzchnie
nieoklejone taśmą powinny mieć tę samą szerokość, tj. po 25 cm.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty) oraz
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenia o
jakości (atesty) należą:
− rury i kształtowniki,
− łańcuchy stalowe ogniwowe,
− drut spawalniczy,
− elementy betonowe i żelbetowe.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania i kontrola 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 6.
Tablica 6.
Lp.
1

2

Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producentów
Rodzaj badania
Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników badań

Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

od 5 do 10 badań z
wybranych losowo
elementów w każdej
dostarczonej partii
wyrobów liczącej do
1000 elementów

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

Wyniki badań powinny być
zgodne z wymaganiami
punktu 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy
dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających
prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy;
do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515,
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych - zapór jest 1 m (metr). Obmiar polega na
określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m barier (zapór) obejmuje:
− prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu słupków,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier rurowych,
− wykopanie dołków pod słupki,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, paneli oraz innych ogrodzeń
sztywnych, oraz materiałów pomocniczych,
− zainstalowanie słupków zapór w fundamentach betonowych,
− uporządkowanie terenu po wykonaniu robót,
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 1992-1-1
Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla
budynków. (+ zmiany)
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-EN 10080
Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
PN-EN 12620+A1
Kruszywa do betonu
PN-EN 934-2+A1
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje,
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PN-EN 197-1
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN ISO 2064
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady dotyczące pomiaru grubości
PN-H-97080-06
Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji.
PN-H-97080-08
Ochrona czasowa. Ochrona międzyoperacyjna. Ogólne wymagania.
PN-EN 10224
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych –Warunki
techniczne dostawy.
PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
PN-EN 1179
Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
PN-EN 10025-1
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki
techniczne dostawy.
PN-EN 10083-1
Stale do ulepszania cieplnego – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10025-1
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki
techniczne dostawy.
PN-EN 10025-2
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
PN-H-84023-07
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki (+ zmiany)
PN-EN 10084
Stale do nawęglania – Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO 4624
Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.
PN-EN ISO 2808
Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
PN-M-69011
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
PN-EN ISO 14343
Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do
spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych – Klasyfikacja.
PN-EN ISO 636
Materiały dodatkowe do spawania – Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą
wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych –
Klasyfikacja.
PN-EN ISO 17637
Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy spawanych.
PN-EN ISO 1460
Powłoki metalowe. Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach żelaznych. Oznaczanie
masy jednostkowej metodą wagową.
166

PN-EN 10244-2
PN-EN ISO 898-2
PN-M-82054-03
PN-ISO 8501-1
BN-73/0658-01
BN-89/1076-02
BN-88/6731-08
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543

Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym –Część 2:
Powłoki z cynku lub ze stopu cynku
Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej. Część 2: Nakrętki
z określoną wartością obciążenia próbnego. Gwint zwykły i drobnozwojowy.
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
Cement. Transport i przechowywanie
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich

10.2. Inne dokumenty
Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa, 1976.
Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i
Łączności, Warszawa 1988.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,
poz. 120).
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ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach
realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie,
kontrolę i odbiór krawężników betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje: ustawienie krawężników betonowych w pionie o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej
z oporem i podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż chodników na dojazdach do obiektu na długości 299,0m.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na
tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
− organizacji robót budowlanych;
− zabezpieczenia interesu osób trzecich;
− ochrony środowiska;
− warunków bezpieczeństwa pracy;
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
− warunków organizacji ruchu;
− zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB.
2.2.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:
− krawężniki betonowe,
− beton na ławę,
− kruszywo naturalne na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i do zapraw,
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− wodę.
2.2.3. Krawężniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników
Należy stosować krawężniki wibroprasowane z otuloną zewnętrzną deklarowaną przez Producenta jako powierzchnią
widoczną o grubości min 8 mm. Krawężniki uliczne o przekroju 20 x 30 cm z podcięciem (fazowaniem) powierzchni
czołowej o wielkości 10 x 4 cm. Zalecana długość prostego odcinka krawężnika wynosi 100 cm.
2.2.3.2. Wymagania wobec wymiarów krawężników
Tablica 1
Tolerancje wymiarów dla krawężników betonowych
Lp.
Badana cecha
Wymagania wg PN-EN 1340
1
Długość
± 1 % nie mniej niż (-4 mm) i nie więcej niż (+ 10 mm)
2
Wymiary powierzchni za
± 3 % nie mniej niż (-3 mm) i nie więcej niż (+ 5 mm)
wyjątkiem promienia
3
Pozostałe wymiary
± 5 % nie mniej niż (- 3 mm) i nie więcej niż (+ 10 mm)
Długość pomiarowa
Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości
[mm]
[mm]
4
Płaskość i prostoliniowość
300
± 1,5
400
± 2,0
500
± 2,5
800
± 4,0
2.2.4. Wymagania techniczne
A)
Wymagania techniczne wobec krawężnika betonowego ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu a solą, w warunkach mrozu przedstawia tabela 2.
Tabela 2
Lp.
Cecha
Klasa
1
Właściwości fizyczne i mechaniczne
1.1 Odporność na zamrażanie
/rozmrażanie z udziałem soli
3
odladzających
-badanie warstwy ścieralnej
- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy krawężników
dwuwarstwowych
1.2 Wytrzymałość na zginanie (klasa
wytrzymałości ustalona w
3
Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru)
1.3. Trwałość ze względu na
wytrzymałość
1.4
1.5

2
2.1

Nasiąkliwość
Odporność na ścieranie (klasa
odporności ustalona w
dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru)
Aspekty wizualne
Wygląd

Oznaczenie
D

U

2

B

4

I

J

Wymagania
Ubytek masy po badaniu w kg/m2
średni

maksymalny

≤ 0,5 kg/m2
≤ 1,0 kg/m2

≤ 1,0 kg/m2
≤ 1,5 kg/m2

Charakterystyczna
wytrzymałość, MPa
6,0

Każdy pojedynczy
wynik, MPa
> 4,8

Krawężniki mają zadowalającą trwałość
(wytrzymałość), jeśli spełnione są wymagania p.
1.2.oraz poddawane są normalnej konserwacji
Wartość średnia ≤ 5,0
Odporność przy pomiarze na tarczy Bohmego,
wg załącznika H normy – badanie alternatywne
≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2
Powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys
i odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w
krawężnikach dwuwarstwowych

2.2.5. Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość
2,5cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
2.3. Beton na ławę betonową
Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.
Składniki betonu:
- cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia Gc90/15 lub
Gc85/20 i zawartości pyłów f1;5;
- kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów f3;
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- woda - zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań. W przypadku czerpania wody z innych
źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008;
- domieszki zgodne z normą PN-EN 934.
Kształt i wymiary ławy fundamentowej wg Dokumentacji Projektowej.
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1.
2.4. Beton na krawężniki
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C 20/25.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
nasiąkliwością, poniżej 5 %,
ścieralnością na tarczy Boehme’go, dla gatunku 1:3 mm,
mrozoodpornością, zgodnie z normą PN-B-6250, tj. 25 cykli zamrażania i odmrażania.
2.5. Kruszywo
Kruszywo grube i drobne powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242.
a) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,
b) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów fdeklarowana
(max do 10% pyłów).
2.6. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-6731-08.
2.7. Woda
Należy stosować wodę odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.
2.8. Masa zalewowa
Do zalewania spoin krawężników ustawionych na zaprawie cementowo - piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą,
należy (co 50 m) nad szczeliną dylatacyjną ławy używać bitumicznej masy zalewowej wg BN-6771-04.
Do masy zalewowej należy stosować asfalt drogowy rodzaju D100 wg PN-EN 12591 lub mieszaninę asfaltów
drogowych tak dobraną, aby penetracja jej określona wg PN-EN 1426 wynosiła 90-120 w temperaturze 25OC. Jako
składniki mineralne masy zalewowej należy stosować składnik wapienny oraz wełnę mineralną gatunku II. Wskazane
jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu np. paki tłuszczowe, żywice syntetyczne itp.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
− innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
− roboty przygotowawcze,
− wykonanie ławy,
− ustawienie krawężników,
− roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazań Inspektora
Nadzoru:
− ustalić lokalizację robót,
− ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
− usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4. Wykonanie ławy
5.4.1. Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej
metody Proctora.
5.4.2. Ława betonowa
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1,
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.5. Ustawienie krawężników betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od poziomu jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. od 14 cm przy moście do 0 cm na zakończeniach odcinków krawężników.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem
starannie ubitym.
- Szerokość spoin przy ustawianiu krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm. Spoin nie należy wypełniać.
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po
zagęszczeniu.
5.5.3. Niweleta podłużna krawężnika
Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy – na odcinkach końcowych
(po 3,0 m) wysokość krawężników należy dostosować do istniejącego terenu.
5.5.4. Tylna ściana krawężnika
Tylna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
5.7. Zakres robót
W ramach niniejszej STWiORB należy wykonać krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z oporem o
długości 299,0 m.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:
- wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje
zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewnętrznych krawężników.
Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej na budowę
partii materiału.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia
mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy,
b) wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów
wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej,
c) równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
− dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm
na każde 100 m ustawionego krawężnika,
− równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie
może przekraczać 1 cm.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jeden metr (1 m) ustawionego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.2
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oraz niniejszej STWiORB.
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
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr (1 m) ustawionego i odebranego krawężnika betonowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
− prace pomiarowe,
− roboty przygotowawcze,
− wykonanie wykopu pod ławę,
− wykonanie szalunku pod ławę betonową,
− wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
− przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
− ustawienie krawężników,
− oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy,
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 12620+A1
PN-EN 206-1
PN-EN 991

Kruszywa do betonu.
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (+ zmiany)
Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
PN-EN 13242+A1
Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN-197-1
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku (+ zmiany A1, A2, A3)
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 1340
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. (+ zmiana AC)
PN-EN 13369
Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych (+ zmiany)
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
PN-EN 13670
Wykonanie konstrukcji z betonu.
PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część I – Oznaczenia i opis.
PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część I – Zasady klasyfikowania.
PN-EN 1339
Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody działań.
PN-B-6250
Beton zwykły.
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D.08.02.02.

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km
42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-kruszywowej o grubości 5 cm na
chodnikach na dojściach do obiektu jw.
1.4. Określenia podstawowe
Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub innego
materiału
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Grunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia
procesu wiązania cementu.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
STWiORB D-M.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z STWiORB, Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
„Wymagania Ogólne”.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Podsypka
Na podsypkę cementowo-kruszywową należy stosować następujące materiały:
a) cement powszechnego użytku wg PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów f deklarowana
(max do 10% pyłów),
d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik,
grudki gliny.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi
2.3. Kostka brukowa betonowa
Należy wbudować betonową kostkę:
- o grubości 8 cm,
- dwuwarstwową - z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) grubości min. 4 mm,
- spełniającą wymagania normy PN-EN 1338.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie
warstwy o szerokości 2,0 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
Kostki mogą być produkowane z wpustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
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krawędziami górnymi.
2.3.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach,
mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu wg PN-EN 1338.
Tab. 1 Aspekty wizualne
Lp.
Aspekty wizualne
1
Wygląd
J
Górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków,
Nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,
Ewentualne wykwity nie SA uważane za istotne
2

Tekstura

3

Zabarwienie (barwiona
może być warstwa
ścieralna lub cały
element)

J

Kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać
rodzaj tekstury,
Tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką
producenta, zatwierdzona przez odbiorcą,
Ewentualna różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uważane za istotne

Tab. 2 Kształt i wymiary
Grubość kostki (mm)
Długość (mm)
Szerokość (mm)
Grubość (mm)
< 100
±2
±2
±3
≥ 100
±3
±3
±4
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm
W przypadku kostek brukowych o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być
deklarowane przez Producenta.
Tab. 3 Wytrzymałość na zginanie
Oznaczenie
Charakterystyczna
wytrzymałość na zginanie MPa
T
≥ 4,0

Minimalna wytrzymałość na zginanie MPa
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie
powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm
długości rozłupania

Tab. 4 Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej
Cecha
Klasa Oznaczenie
Wymagania
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie
Ubytek masy po badaniu w kg/m2
/rozmrażanie z udziałem soli
3
D
średni
maksymalny
odladzających
2
- badanie warstwy ścieralnej
≤ 0,5 kg/m
≤ 1,0 kg/m2
2
- badanie warstwy konstrukcyjnej
≤ 1,0 kg/m
≤ 1,5 kg/m2
(dotyczy krawężników
dwuwarstwowych
Tab. 5 Nasiąkliwość wg PN-EN 206-1
Klasa
Oznaczenie
2
E
Tab. 6 Odporność na ścieranie
Odporność na ścieranie
(wg klasy 4 oznaczenia I normy)

Nasiąkliwość - % masy
Wartość średnia nie większa niż 5,0%, przy czym żaden
pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
Pomiar wykonany na tarczy

GiH

szerokiej ściernej,
wg zał. G normy

Böhmego,
wg zał. H normy

≤ 20 mm

≤ 18 000 mm3/5000 mm2

2.3.2. Składowanie kostek
Kostkę zalecz się pakować na paletach. Palety z kostką powinny być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie stanowi inaczej, to należy stosować następujące materiały:
Na podsypkę cementowo–kruszywowa pod nawierzchnię: mieszankę cementu i kruszywa w stosunku 1:4 z kruszywa
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naturalnego, spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1, z cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.
Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo – kruszywowej należy stosować kruszywo wg PN-EN
13242+A1, jak w p. 2.2:
- na podsypkę:
a) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f 10,
b) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów f deklarowana (max do 10% pyłów),
- do wypełnienie spoin:
a) kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartości pyłów f3,
b) inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik,
grudki gliny.
Składowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowę powinno
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne
z BN-6731-08.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
3.1. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB.D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 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.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
5.1. Podłoże i koryto
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych na chodnikach może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35, albo podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 10cm, wykonana wg STWiORB
D.04.04.02.
Podłoże gruntowe pod podsypkę cementowo-piaskową nawierzchni z kostki brukowej należy wyrównać.
Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami
STWiORB D.04.01.02. Koryto musi być skutecznie odwodnione.
5.2. Podbudowa
Podbudowę pomocniczą z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości 10 cm należy wykonać zgodnie z
STWiORB D.04.05.02. (koszt ujęto również STWiORB D.04.05.02.).
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża betonowe o wymiarach 30 x
8 cm, zgodnie z dokumentacją projektową (wykonanie ujęto w STWiORB D.08.03.01.).
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej należy stosować podsypkę cementowo-kruszywową. Wymagania dla
materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej STWiORB. Grubość podsypki powinna
być zgodna z Dokumentacją Projektową i wynosić 5 cm po zagęszczeniu (na chodnikach i ścieżkach rowerowych).
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-kruszywową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie na uprzednio zwilżonej podbudowie,
przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35. W praktyce, wilgotność układanej podsypki
powinna być taka, aby po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać
nawierzchni z kostek od 3 do 5 m. rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
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Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-kruszywowej to po zwałowaniu nawierzchni należy ją
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w
podsypce.
5.5. Układanie nawierzchni kostki betonowej
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Zaleca się zróżnicowane
kolory kostki, np.: szara dla chodników.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni
brukarze.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinny
trwale wystawać od 3 do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 do 10 mm powyżej korytek ściekowych
(ścieków). Do uzupełniania przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby zastosowania kształtek o nietypowych wymiarach wolną przestrzeń uzupełnia się
kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-kruszywowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce kruszywowej w celu wytworzenia oporu dla ubijania kostki
ułożonej na stałe.
Przed dalszym wznowieniem robót prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce kruszywowej (na dł. ok. pół
metra) należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3 mm.
Na łukach o promieniu ponad 30 m kostki należy układać tak, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo - kostki mogą
być przycinane. Na łukach o promieniach poniżej 30 m kostka powinna być układana w odcinkach prostych, łączących
się przy użyciu trójkątów lub trapezów, wykonanych z kostek odpowiednio docinanych.
Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety powierzchni, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni.
5.5.1. Ubicie nawierzchni z kostek
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy rozpocząć od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni (i usunięciu uszkodzonych elementów) należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do
ruchu.
5.6. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni
chodników z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej o gr. 5 cm na dojściach do mostu.
Chodniki układane są na podbudowie pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót
z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót,
jak i po ich zakończeniu.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru:
w zakresie betonowej kostki brukowej:
deklarację zgodności dostawcy oraz wyniki badań cech charakterystycznych kostek,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg p. 2.3.1.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 7.
Tab. 7 Częstotliwość badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
1 Sprawdzenie podłoża i koryta
2 Sprawdzenie ew. podbudowy
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
wg STWiORB D.04.01.01.
wg STWiORB D.04.04.02.
wg STWiORB D.08.03.01.
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4

5

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej
działki roboczej: grubości, spadków i
lub metodą niwelacji)
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodność z Dokumentacją Projektową
b) położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)
c) rzędne wysokościowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)
d) równość w profilu podłużnym (wg BN8931-04 łatą czterometrową)

wg p 5,4; odchyłki od
projektowanej grubości
± 1cm

cech konstrukcyjnych w porównaniu z
Dokumentacją Projektową i STWiORB

sukcesywnie na każdej działce roboczej

co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych
co 25 m w osi i przy krawędziach oraz
we wszystkich punktach
charakterystycznych

e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym,
względnie metodą niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą
niwelacji)
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

-

przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm
odchylenia: + 1 cm,
- 1 cm

jw.

nierówności do 8 mm

jw.

prześwity między łatą a
powierzchnią do 8 mm

jw.

odchyłki od Dokumentacji
Projektowej do 0,3%
odchyłki od szerokości
projektowej do ± 5 cm

jw.

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 8.
Tab. 8 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Sposób sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodności
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni z kostki

2

Badanie położenia osi nawierzchni w planie

3

Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość

wyglądu, prawidłowości deseni, kolorów,
kostek, spękań, plam, deformacji,
wykruszeń, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunięcia do 2 cm)
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartości podanych w tab.
6 – lp. od 5c do 5g

7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej pełnej konstrukcji chodnika. Powierzchnia chodnika
przedstawiona do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie
powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00. Odbiór na podstawie oceny wizualnej,
pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00. wg jednostek obmiaru określonych w pkt.7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakości robót.
Cena obejmuje wykonanie następujących robót:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
wyznaczenie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
pielęgnację chodnika,
wykonanie pomiarów i badań,
odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.
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10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 197-1
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku (+ zmiany)
PN-EN 1338
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. (+ zmiana)
PN-EN 13242+A1
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
BN-6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
BN-8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą.
PN-EN 206-1
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (+ zmiany)
PN-EN 12620+A1
Kruszywa do betonu.
PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część I – Oznaczenia i opis.
PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część I – Zasady klasyfikowania.
PN-EN 1339
Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody działań.
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D.08.03.01.

Obrzeża betonowe

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach
realizacji zadania: remont mostu w m. Klusek, w km 42+843 drogi krajowej Nr 61.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie,
kontrolę i odbiór obrzeży betonowych dla obiektu jw.
Zakres rzeczowy obejmuje ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowokruszywowej wzdłuż chodników na dojściach do obiektu jw.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża betonowe – prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym
samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej,
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi obrzeżami,
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
− organizacji robót budowlanych;
− zabezpieczenia interesu osób trzecich;
− ochrony środowiska;
− warunków bezpieczeństwa pracy;
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
− warunków organizacji ruchu;
− zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB DM.00.00.00. punkt 6.7.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB.
2.2.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu obrzeży można stosować następujące materiały:
− obrzeża betonowe,
− kruszywo naturalne na podsypkę,
− wodę.
2.3. Obrzeża betonowe
2.3.1. Wymagania wobec wymiarów obrzeży
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Tabela 1
Tolerancje wymiarów dla obrzeży betonowych:
Lp.
Badana cecha
Wymagania wg PN-EN 1340
1
Długość
± 1 % nie mniej niż (-4 mm) i nie więcej niż (+ 10 mm)
2
Wymiary powierzchni za
± 3 % nie mniej niż (-3 mm) i nie więcej niż (+ 5 mm)
wyjątkiem promienia
3
Pozostałe wymiary
± 5 % nie mniej niż (- 3 mm) i nie więcej niż (+ 10 mm)
Długość pomiarowa
Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości
[mm]
[mm]
4
Płaskość i prostoliniowość
300
± 1,5
400
± 2,0
500
± 2,5
800
± 4,0
2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne wobec obrzeży betonowych ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu a
solą, w warunkach mrozu przedstawia tabela 2.
Tabela 2
Lp.
Cecha
Klasa
1
Właściwości fizyczne i mechaniczne
1.1 Odporność na zamrażanie
/rozmrażanie z udziałem soli
3
odladzających
1.2 Wytrzymałość na zginanie (klasa
wytrzymałości ustalona w
3
1.3.
1.4
1.5

2
2.1

Dokumentacji Projektowej lub przez
Inspektora Nadzoru)
Trwałość ze względu na wytrzymałość
Nasiąkliwość
Odporność na ścieranie (klasa
odporności ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora
Nadzoru)
Aspekty wizualne
Wygląd

Oznaczenie
D
U

2

B

4

I

J

Wymagania
Ubytek masy po badaniu w kg/m2
średni ≤ 0,5 kg/m2

maksymalny ≤ 1,0 kg/m2

Charakterystyczna
wytrzymałość, MPa
5,0

Każdy pojedynczy
wynik, MPa
> 4,0

Krawężniki mają zadowalającą trwałość
(wytrzymałość), jeśli spełnione są wymagania
p.1.2.oraz poddawane są normalnej konserwacji
Wartość średnia ≤ 5,0
Odporność przy pomiarze na tarczy Bohmego, wg
załącznika H normy – badanie alternatywne
≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2
Powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i
odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w
krawężnikach dwuwarstwowych

2.3.3. Składowanie obrzeży
Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów,
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5cm,
szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości obrzeża.
2.4. Kruszywo
Po podsypki kruszywowej należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13242+A1.
a) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f 10,
b) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów f deklarowana (max do 10% pyłów),
2.5. Woda
Należy stosować wodę odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu równym i odwodnionym
z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. Kruszywo należy gromadzić w pryzmach, na
dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
różnych rodzajów i frakcji.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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4.1. Transport obrzeży
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe układać należy na
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.2. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zaniemczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.1. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: − roboty przygotowawcze,
− wykonanie ławy,
− ustawienie obrzeży,
− roboty wykończeniowe.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazań Inspektora
Nadzoru:
− ustalić lokalizację robót,
− ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
− usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.3. Koryto
Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom
ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is≥ 0,97.
5.4. Ustawienie obrzeży betonowych
Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę kruszywową o grubości 3 cm i szerokości 15 cm (wg Dokumentacji
Projektowej) rozścielając podsypkę bezpośrednio wykopie. Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym.
Spoiny między obrzeżami powinny mieć szerokość ok. 5 mm.
Światło obrzeży od strony chodnika powinno wynosić 3 cm. Tylną ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić.
5.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak
odtworzenie elementów czasowo usuniętych oraz roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
5.6. Zakres robót
W ramach niniejszej specyfikacji należy wykonać obrzeża betonowe wzdłuż chodników, na dojściach do mostu na
długości 299,0 m.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:
- wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje
zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewnętrznych krawężników.
6.1.1. Kontrola materiałów
Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej na budowę
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partii materiału.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować właściwości
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.
6.2.2. Kontrola ułożenia obrzeży
Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzić:
- wykonanie podsypki – w 5-ciu punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ± 1 cm,
- światło obrzeży od strony chodnika (wjazdu) – co 20 m, dopuszczalne odchyłki ± 1 cm na każde 100 m,
- usytuowanie w planie – co 20 m, odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 m,
- równość górnej powierzchni obrzeży – mierzona łatą 3 metrową, minimum w 2 punktach na każde 100 m, nie
może przekraczać 1 cm.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jeden metr (1 m) ustawionego obrzeża betonowego na podsypce piaskowej zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.1. sposób wykonania odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary
(z zachowaniem tolerancji wg p. 6) dały wyniki pozytywne.
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
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jeden metr (1 m) ustawionego i odebranego obrzeża betonowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
− prace pomiarowe,
− roboty przygotowawcze,
− wykonanie wykopu pod podsypkę,
− przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-kruszywowej,
− ustawienie obrzeży,
− oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy,
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. (+ zmiana)
PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.
PN-EN 206-1
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. (+ zmiany)
PN-EN 991
Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
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PN-EN 13242+A1 Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN-197-1
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku (+ zmiany A1, A2, A3)
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 1340
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. (+ zmiana AC)
PN-EN 13369
Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych (+ zmiany)
BN-6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
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